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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére 
 
 
Tárgy: Az A. MOSODA Kft. 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. számú ingatlan 1004 m2 
területű részére tett vételi ajánlat elfogadásaként szerződés kötése, döntés a 2143 
Kistarcsa, Eperjesi út 17. és 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. számú ingatlanok 
telekalakításáról, településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás 
megindításáról 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I. Az A. MOSODA Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 17. számú 
ingatlan tulajdonosaként – több korábbi, eltérő méretű területekre vonatkozó ajánlata 
elutasítását követően – 2017. május 22-én kelt levelében ajánlatot tett a 2143 Kistarcsa, 
Eperjesi út 17. szám alatti ingatlan mögötti, Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonában álló 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. szám alatti ingatlan 
területéből 1000 m2 megvásárlására. Ajánlata 10.000.-Ft/m2 árra vonatkozott abban az 
esetben, ha az Önkormányzat a korábban 50 %-ról 30 %-ra csökkentett beépíthetőség 
mértékét visszaállítja 50 %-ra, továbbá az épületmagasságot 10-12 méterben határozza meg. 
 
A Kft.-t 2017. június 17-én kelt levelemben tájékoztattam az 50 %-os beépíthetőség 
visszaállításának költségeiről (mely összesen 500.000.-Ft és 700.000.-Ft közé tehető), továbbá 
arról, hogy azok megfizetését az Önkormányzat 10.000.-Ft/m2 vételár mellett nem tudja 
vállalni. Tájékoztattam továbbá, hogy a 7,5 méter épületmagasság 10-12 méterre történő 
módosítása az Önkormányzat részéről nem vállalható. A fenti levélben tájékoztattam a Kft.-t 
arról is, hogy telekalakítással kapcsolatos költségek megfizetése is szükséges, tekintettel arra, 
hogy a Kft. által megvásárolni kívánt területet az Önkormányzat a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 
19. szám alatti és a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 17. szám alatti ingatlanok telekalakítása során, 
ahhoz kapcsolódóan kívánja a Kft. részére átruházni. 
 
Ezt követően, 2017. július 27-én kelt levelében a Kft. ismételten vételi ajánlatot (1. számú 
melléklet) tett. Ajánlata szerint 1004 m2 területű ingatlanrészt (a továbbiakban: ingatlanrész) 
kíván megvásárolni az Önkormányzat tulajdonában álló 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. szám 
alatti ingatlanból, abban az esetben, ha az Önkormányzat visszaállítja az ingatlan legnagyobb 
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terepszint feletti beépíthetőségét 50 %-ra. A Kft. vállalja a jelzett telekalakítási és 
településrendezési eszközök módosításával járó költségeket, melyek figyelembe vételével 
ajánlatát az ingatlanrészre összesen 10.827.200.-Ft összegben tette meg.  
 
A Fugabella Bt. 2017. szeptember 13-án kelt értékbecslése alapján az ingatlanrész értéke 
11 400 000 Ft, melytől a vételi ajánlat szerinti ár 11 % -ban tér el. 
 
Tekintettel arra, hogy a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. szám alatti ingatlan eladása már régóta 
hirdetés alatt áll, azonban értékelhető ajánlat mindezidáig nem érkezett, és figyelemmel arra, 
hogy az ingatlan egy részének megvásárlása feltehetően piaci szereplőként csak a szomszédos 
ingatlan tulajdonosának állhat érdekében - hiszen egy rész terület önmagában, közös tulajdoni 
illetőségként csak nehézkesen hasznosítható, az ingatlanból leválasztva, a mellette fekvő 
területtel összevonva azonban nagyobb értéket képvisel – megállapítható, hogy bár az A. 
MOSODA Kft. ajánlatában szereplő összeg némileg az értékbecslésben szereplő összeg alatt 
marad, ugyanakkor a jelenlegi piaci viszonyok között tényleges és méltányos piaci árnak 
tekinthető. A fentiek alapján javasolt az ingatlanrész tulajdonjogát az A. MOSODA Kft. 
ajánlatában foglaltaknak megfelelő ellenérték ellenében a Kft. részére átruházni. Az 
ingatlanrész ajánlatnak megfelelő értékesítése a mellékelt Előszerződés (2. számú melléklet) 
előzetes megkötését igényli, melyben rögzítésre került, hogy az Önkormányzat az 
ingatlanrészt az A.MOSODA Kft. részére értékesíteni kívánja, melynek érdekében az 
A.MOSODA Kft. költségére vállalja a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatását, majd ezt 
követően a telekalakítási és tulajdonjog átruházási szerződés megkötését, továbbá szintén az 
A.MOSODA Kft. költségére az 50 % beépíthetőség visszaállítása érdekében a 
Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárás megindítását. 
 
II. Fentiek alapján a 1004 m2 ingatlanrész elidegenítésének érdekében, az övezeti besorolás 
változtatásához a Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. 
számú és a Kistarcsa 3144/23 hrsz.-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 17. számú 
ingatlanok telekalakítása szükséges (3. sz. melléklet). 
 
A telekalakítás következtében a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. számú ingatlan területe 10.097 
m2-re csökken, mely annak használhatóságát, értékesíthetőségét jelentős mértékben nem 
befolyásolja, a fennmaradó méretű és alakú ingatlan a továbbiakban is jól alakítható marad. 
 
A telekalakítás a legutóbb 27/2017. (VIII. 31) számon módosított Kistarcsa Város 
Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatról szóló 31/2015. (IX. 03.) számú önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) szerint megfelel a településrendezési követelményeknek. 

 
III. Az érintett, Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, és a Kistarcsa 3144/23 hrsz.-ú ingatlanok a hatályos 
HÉSZ szerint Vt-10 építési övezetbe tartoznak, 30 %-os beépíthetőséggel. Amikor a Kft. a 
Kistarcsa 3144/23 hrsz.-ú ingatlant megvásárolta még a 26/2011 (VI.15.) számú HÉSZ volt 
hatályban, amely az építési övezetre 50 %-os beépítést tett lehetővé.  
Ezért a beépítési százalék megváltoztatásához a telekalakítás mellett módosítani szükséges a 
HÉSZ-t és a mellékletét képező szabályozási tervet is. A módosítás nem érinti a hatályos 
településszerkezeti tervet, mivel kizárólag új alövezet létrehozása szükséges, de a 
területfelhasználási kategóriát nem kell megváltoztatni. 
A településrendezési eszközök eseti módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Tr.) 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárással folytatható le, amennyiben a 
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Képviselő-testület gazdasági megfontolásból kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja 
kérelmező ingatlanát. A kérelmező Kft. a telekhatár rendezéssel kialakított telken mosodát 
kíván építeni, mellyel új munkahelyeket teremt és adóbevételt hoz a városnak. Az új alövezet 
kialakítása során javasolt a lakó rendeltetés tiltása, kivéve a szolgáltató tevékenység célú 
épületen belül a tulajdonos, illetve a személyzet számára szolgáló lakás esetében. 
Mivel a módosítás kizárólag a HÉSZ paramétereit módosítja, így a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § 
(2)-(3) bekezdései alapján a környezeti vizsgálattól el lehet tekinteni. 
 
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánításhoz, illetve a településrendezési eszközök 
módosításának megindításához a Képviselő-testület döntése szükséges.  

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

I.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az A, MOSODA Kft. vételi 
ajánlatát elfogadja, egyben úgy dönt, hogy a 3144/6 hrsz.-ú, természetben a 2143 
Kistarcsa, Eperjesi út 19. szám alatti ingatlan 1004 m2 nagyságú területének 
tulajdonjogát 10.130.400,- Ft ellenérték ellenében, a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 17. szám 
alatti és a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. szám alatti ingatlanok tekintetében 
lefolytatandó telekalakítási eljárás keretében az A. MOSODA Kft. részére átruházza. A 
Képviselő-testület elfogadja az előterjesztéshez mellékelt Előszerződésben foglaltakat és 
felhatalmazza a polgármestert az Előszerződés aláírására. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

 
II.  Határozati javaslat  

 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsa, 3144/6 hrsz.-
ú, természetben a 2143 Kistarcsa Eperjesi út 19. számú ingatlan kizárólagos tulajdonosa 
úgy dönt, hogy ezen ingatlan és a Kistarcsa, 3144/23 hrsz.-ú, természetben a 2143 
Kistarcsa, Eperjesi út 17. szám alatti ingatlan tekintetében telekalakítást kezdeményez a 
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 17. számú ingatlan 1004 m2-rel való bővítése céljából, az 
előterjesztéshez mellékelt telekalakítási vázlat alapján. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy az ingatlanokra a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. számú ingatlan 
1004 m2 területű részének értékesítése érdekében megkötendő Szerződésben foglaltakat 
is figyelembe véve a telekalakítás vázrajzát készíttesse el, és kérelmezze annak 
Földhivatali jóváhagyását. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
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III.  Határozati javaslat  

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy gazdasági 
szempontok mérlegelése során, az új munkahelyeket teremtő beruházás megvalósítása 
érdekében a Kistarcsa 3244/23 hrsz.-ú és a Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú ingatlanok területét 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatályos 
településrendezési eszközökben eseti módosítás végrehajtását kezdeményezi a Kistarcsa 
3244/23 hrsz.-ú és a Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a beépíthetőség 
50%-os mértékűvé történő visszaállítása érdekében. A módosítás államigazgatási 
egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 314/2012. (XI.9.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás 
szerint kívánja lefolytatni. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve a programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. 
§ (2)-(3) bekezdései alapján, a tárgyalásos eljárás keretében készülő Kistarcsa Város 
településrendezési eszközök részleges módosítása során a kormányrendelet szerinti 
környezeti vizsgálat készítésétől eltekint. 
 
Határid ő: a Szerződés aláírását követően, azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 13. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


