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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:  Telekalakítás kezdeményezése Kistarcsa 2234 hrsz-ú Rigómező utca vonatkozásában 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
A Kistarcsa 145/2 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Rigómező utca 2. szám, a Kistarcsa 
147 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 19. szám, és a Kistarcsa 149 
hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 21. szám alatt található ingatlanok 
ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatára nem egyezik meg a tényleges állapottal. A 
valóságban az ingatlanok telekhatára a Kistarcsa 2234 hrsz.-ú, Rigómező utca megnevezésű 
Önkormányzati tulajdonú helyi közúton húzódnak (a továbbiakban: „Közútból Használt 
Terület”), valamint egyes ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában lévő 3146/9 hrsz.-ú 
ingatlanból is használnak - változó nagyságú - területeket (a továbbiakban: „Önkormányzati 
Ingatlanból Használt Terület”). 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. januári rendes testületi ülésén tárgyalta a fent 
felsorolt ingatlanok tulajdonosainak kérését, melyben jelezték Kistarcsa Város 
Önkormányzata felé, hogy a Közútból Használt Terület illetve az Önkormányzati Ingatlanból 
Használt Terület használatát legalizálni kívánják, ennek érdekében meg kívánják szerezni 
azok tulajdonjogát. A Képviselő-testület 14/2017. (I.25.) számú határozatában úgy döntött, 
hogy amennyiben a Rigómező utca telekhatár rendezése és az Önkormányzati Ingatlanból 
Használt Terület tárgyában a szabályozási terv módosításáról és az azzal kapcsolatos 
költségek viseléséről valamennyi érintett ingatlan tulajdonossal létrejön a településrendezési 
szerződés, abban az esetben a határozatban megjelölt áron értékesíti a fent említett területeket. 
A településrendezési szerződés minden ingatlan tulajdonossal megkötésre került. 

A Rigómező utcának a valós telekhasználathoz igazodó és az Önkormányzati Ingatlanból 
Használt Terület kiszabályozásához szükséges volt Kistarcsa Város Helyi Építési 
Szabályozásáról szóló 31/2015. (IX.03.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ), a 
mellékletét képező szabályozási terv, valamint a településszerkezeti terv módosítása is, mivel 
a változás érintette a közterületet (2234 hrsz), az Lke-1és Gip1 építési övezeteket.  
 

A Képviselő-testület 163/2017. (VIII.30.) számú határozatával elfogadta a településrendezési 
eszközök módosítását, a rendelet 2017. szeptember 15. napján hatályba lépett. 
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A Közútból Használt Terület és az Önkormányzati Ingatlanból Használt Terület a 
szabályozási terv szerint Lke 1 övezetbe került. A településrendezési szerződés szerint 
kezdeményezzük a telekalakítást a mellékelt telekalakítási vázlat alapján. 

A telekalakítás Kistarcsa Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatról szóló 31/2015. 
(IX. 03.) számú önkormányzati rendelete szerint megfelel a településrendezési 
követelményeknek. 

 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 

 

 

 Határozati javaslat  

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsa, 2234 hrsz-ú, 
és a Kistarcsa 3146/9 hrsz.-ú ingatlanok kizárólagos tulajdonosa úgy dönt, hogy az 
ingatlanok tekintetében telekalakítást kezdeményez a Kistarcsa Rigómező utca és a 
Kistarcsa 3146/9 hrsz-ú ingatlanok valós területhasználatának megfelelően, az 
előterjesztéshez mellékelt telekalakítási vázlat szerint. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanokra a fentiek szerinti 
telekalakítási vázrajzot készíttesse el, és kérelmezze annak földhivatali bejegyzését. 

 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 7. 

Solymosi Sándor 
polgármester 

  
 


