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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2017. október 25-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Döntés a Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. számú ingatlan területhasználatával és a 
telekhatár rendezésével kapcsolatosan  
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, 
Kistarcsai KÖFE Kft. –nek, és VMSK Kft. -nek (a továbbiakban: Önkormányzati cégek) 
helyt adó, Kistarcsa 3146/9 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám 
alatt lévő, kivett telephely és 2 gazdasági épület megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: 
Telephely) kerítéssel elkerített területe 295 m2-rel meghaladja az ingatlan nyilvántartás 
szerinti területnagyságot a szomszédos, Kistarcsa 6166/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
(ipari gazdasági terület) megnevezésű ingatlan terhére (1. sz. melléklet). A Kistarcsa 6166/3 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Mándli Magdolna (1172 Budapest, Almásháza utca 74.)(a 
továbbiakban: Szomszéd). 

A 6166/3 hrsz-ú ingatlan megközelíthetősége a Telephely túlterjeszkedése miatt nem 
biztosított. A Szomszéd kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy helyezzük vissza a 
Telephely kerítését az ingatlan nyilvántartás szerinti vonalra. Az előzetes árajánlat alapján a 
kerítés áthelyezésére az Önkormányzat bruttó 3.000.000.- Ft-ot irányzott elő a 2017. évi 
költségvetésében.  

A Képviselő-testület 13/2017. (I.25.) sz. határozatában döntött a Telephely által a Szomszéd 
ingatlanából túlhasznált 295 m2 nagyságú terület megvásárlásáról annak érdekében, hogy a 
nagy értékű kerítés a jelenlegi helyén maradhasson. Ennek feltétele volt, hogy a Kistarcsa 
0248/29 hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonosa eladjon a Szomszéd ingatlan tulajdonosának 
egy akkora ingatlan részt, amennyi biztosítja az ingatlan megfelelő megközelíthetőségét, és a 
0248/29 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat tulajdonában álló Rigómező utcából 
ugyanakkora területrészt kapjon. A döntést követően a 0248/29 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 
megváltoztatta szándékát, így a Képviselő-testület 156/2017.(VII.17.) sz. határozatával 
visszavonta előző döntését. Megkezdtük a kerítés áthelyezésének előkészítését.  A 
rendelkezésre álló keretösszegből az Önkormányzat mobil kerítéseket vásárolt, melyeket az 
építkezés során a kivitelező ideiglenes kerítésként használhat, de későbbiekben a 
rendezvényeken is hasznát veszi a Kistarcsai VMSK Kft. Ennek költsége 357.360.-Ft +ÁFA 
volt.  
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A kerítés pontos helyének kijelölésekor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a kerítés 
teljes nyomvonalának jogi határra visszahelyezése a Telephelyet használó 
Önkormányzati cégek működését nagy mértékben befolyásolná, illetve költségekkel 
járna az elveszített funkciók visszaállítása. Így a kerítés áthelyezéséhez újabb 
önkormányzati döntés szükséges, ezért megvizsgáltunk két lehetséges megoldást.  
 

1. Jogi határra való visszahelyezés: 
 

Külső vállalkozó által adott árajánlat alapján a közel 70 fm kerítés (teljes hátsó szakasz) 
áthelyezése –beleértve a bontást, törmelék elszállítását, a kerítés építését, a felhasználható 
elemek áthelyezését, a tereprendezést, a föld elszállítását, a csatorna fedlap szintbe 
helyezését- közel 3.400.000.- Ft + ÁFA összeggel terhelné az Önkormányzat költségvetését. 
A kerítés teljes áthelyezésével a Telephelyen lévő csarnok épület hátsó részén lévő 4 db 
raktár megközelítése nem lenne biztosított, valamint ezen a területen helyezkedik el a 
Telephely tűzcsapja, melynek kiváltása plusz jelentős összeggel növelné a kerítés jogi 
határra való visszahelyezésének járulékos költségeit. 
 

2. Jelenlegi nyomvonal bizonyos szakaszának megtartása: 
 

Az Önkormányzati cégek a szomszédos ingatlanból használt 295 m2 terület egy részét 
hasznosítják, működésükhöz szükséges ez a terület, emiatt célszerű olyan megoldást 
találni, amely a kerítés jelenlegi nyomvonalának bizonyos szakaszát megtartva a 6166/3 
hrsz-ú ingatlan megfelelő megközelítését is biztosítja. (2. sz. melléklet) Ennek 
megvalósításához a kerítést összesen 32 fm hosszon kell áthelyezni, viszont a továbbiakban a 
Telephely használatában maradó 192 m2  ingatlanrészt a Szomszédtól meg kell vásárolni, aki a 
területre vonatkozó eladási szándékáról írásban nyilatkozott. (3. sz. melléklet) A területrész 
vételárának megállapításához ingatlan érték meghatározó szakvélemény készült , mely szerint 
annak forgalmi értéke 1.300.000.-Ft. Az ingatlanrész értékbecslésnek megfelelő adás-vétele a 
mellékelt Előszerződés (4. számú melléklet) előzetes megkötését igényli. A területhasználat 
legalizálásához szükséges az érintett ingatlanok telekhatár rendezése.  

A KÖFE Kft. mindkét változatra elvégezte díjkalkulációját, melyben figyelembe vette a saját 
gépparkkal és személyi állománnyal elvégezhető kivitelezési munkarészeket. (5. sz. 
melléklet), illetve mint a Telephely használója leírta a variációk előnyeit és hátrányait is. 

A mellékelt díjkalkulációk szerint a KÖFE Kft. kivi telezésében a kerítés teljes 
áthelyezésének tervezett költsége 4.195.000.- Ft, míg a részleges áthelyezés tervezett 
költsége –az ingatlanrész megvásárlását és a telekalakítási eljárás költségét is figyelembe 
véve- 2.619.200.- Ft. (6. sz. melléklet).  

A szükséges fedezet a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll az 5. sz melléklet 
„Kossuth L. u. 23. telephely kerítésének áthelyezése vagy a terület megvásárlása” 
megnevezésű soron. 

 
A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsa, 3146/9 hrsz-ú, 
természetben 2143 Kistarcsa Kossuth Lajos utca 23. számú ingatlan kizárólagos 
tulajdonosa a szomszédos Kistarcsa 6166/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület (ipari 
gazdasági terület) megnevezésű ingatlannal közös kerítésének egy részét az ingatlan-
nyilvántartás szerinti helyére vissza kívánja helyezni, ezzel egy időben a továbbra is 
használt 192 m2 területet meg kívánja vásárolni, ezért az alábbi döntéseket hozza: 
 

- Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
telekalakítást kezdeményez a tulajdonában lévő Kistarcsa 3146/9 hrsz-ú, 
természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám alatt lévő, kivett 
telephely és 2 gazdasági épület megnevezésű ingatlan 192 m2-rel való bővítése 
céljából. 

- Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogerős 
telekalakítási engedélyt követően 1.023.622.- Ft +ÁFA összegért megvásárolja a 
Kistarcsa 6166/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület (ipari gazdasági terület) 
megnevezésű ingatlan 192 m2 területrészét Mándli Magdolna (1172 Budapest, 
Almásháza utca 74.) tulajdonostól a Kistarcsa 3146/9 hrsz-ú, természetben 2143 
Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám alatt lévő, kivett telephely és 2 gazdasági 
épület megnevezésű ingatlan bővítése céljából, melyre Előszerződést köt. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanokra az előterjesztés 2. sz.  
melléklete szerint a telekalakítás vázrajzát készíttesse el, és kérelmezze annak 
földhivatali bejegyzését. 
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztéshez mellékelt Előszerződésben foglaltakat 
és felhatalmazza a polgármestert az Előszerződés és a Telekalakítási és tulajdonjog 
átruházási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal, tulajdonjog átruházás tekintetében a telekhatár rendezést 
engedélyező hatósági döntés jogerőre emelkedését követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 

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

Solymosi Sándor 
polgármester 

  
 


