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E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Tárgy:  Telekhatár rendezés kezdeményezése a Kistarcsa 2225 hrsz-ú, a 2231 hrsz-ú és a 
2233 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 
 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

A kistarcsai temetőnek egy része, valamint a ravatalozó a Kistarcsa 2225 hrsz-ú és 2231 hrsz-
ú ingatlanokon helyezkedik el, a Kistarcsa 2233 hrsz-ú ingatlan a Holló utca egy része. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX. 03.) számú 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ), és a hozzá kapcsolódó SZT/A szabályozási 
tervlap szerint a 2231 hrsz-ú ingatlan 10155 m2 terület része Lke-5 kertvárosias lakóterület 
övezetbe sorolt tartomány, 273 m2 terület része a Holló utca szélesítése érdekében 
kiszabályozott terület. 

A Képviselő-testület 71/2017 (III.29.) határozatával, a Csaba Péter földmérő által készített 
29/2017. tervszámú változási vázrajz szerint, 2017. május 8. napján egyesített telekalakítási 
eljárást kezdeményezett a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali 
Osztályánál. A telekalakítást a Földhivatal az ingatlanügyi hatóság záradéka, a mezőgazdász 
jóváhagyása, Isaszeg Város Jegyzőjének előzetes szakhatósági hozzájárulása, és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály szakvéleménye alapján engedélyezte. 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés során a Földhivatal kérte az Önkormányzatot, hogy 
mivel a változás után Kistarcsa 2231 hrsz-ú, szántó és ravatalozó ingatlanból Kistarcsa 2231 
hrsz-ú kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan alakult ki, melynek területe 428 m2-
rel meghaladja az 1 hektárt, mutassa be a termőföld végleges más célú hasznosításának 
engedélyezéséről rendelkező jogerős határozatot, illetve igazolja, hogy a földvédelmi járulék 
megfizetésre került. 

A talajvédelmi eljárás, illetve a művelés alól való kivonás költsége közel 1 millió forintba 
kerülne. Ugyanakkor az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 50. § (2) bekezdés a) pontja szerint 
művelés alól kivett területként kell nyilvántartani a település belterületén az egy hektárt meg 
nem haladó beépített és beépítetlen földrészletet, függetlenül attól, hogy azon mező- vagy 
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erdőgazdasági művelést folytatnak, ezért célszerű a telekhatár rendezést úgy alakítani, hogy a 
Lke-5 övezetbe átsorolt terület mérete ne érje el az 1 hektárt. Ennek érdekében új 
telekalakítási eljárás indítása szükséges, melyhez a testület 71/2017 (III.29.) számú 
határozatát vissza kell vonni. 

A hatályos HÉSZ lehetővé teszi az ingatlanok telekhatár rendezését a mellékelt vázlat szerint. 
A telekhatár rendezés megfelel a településrendezési követelményeknek. A telekhatár rendezés 
földhivatali eljárását követően a Kistarcsa 2231 hrsz-ú ingatlan Kistarcsa Város 
Önkormányzatának forgalomképes vagyonába lesz sorolható, amely lehetővé teszi a későbbi 
értékesítést. 

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

 

 

Határozati javaslat  

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja 
71/2017 (III.29.) számú határozatát. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsa 2225 hrsz-ú, 
a Kistarcsa 2231 hrsz-ú, és a Kistarcsa 2233 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa úgy dönt, 
hogy az ingatlanok tekintetében telekhatár rendezési eljárást kezdeményez a kialakuló 
Kistarcsa 2231 hrsz-ú 9999 m2 területű ingatlan értékesítése céljából. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanokra a fentiek szerinti 
telekalakítás vázrajzát készíttesse el, és kérelmezze azok telekalakítását és földhivatali 
bejegyzését. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 12. 

 

 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 


