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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) az elmúlt fél évben az ingatlan nyilvántartás adataiban bekövetkezett 
változások alapján felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat eredményeképpen a Rendelet a 
mellékelt módosító rendelet (1. számú melléklet) szerinti módosítása indokolt. 
 
A módosítás következtében az alábbi változások átvezetésére kerül sor: 
 
1. számú mellékletet érintő változások (forgalomképes vagyon) 
 
A 2219/1-7 hrsz-ú kivett beépítetlen terület rendeltetési módú ingatlanok (7 telek a Harang 
utcában), a 6871 hrsz-ú zártkert rendeltetés módú ingatlan, a 6850 hrsz-ú zártkert rendeltetés 
módú ingatlan, a 6636 hrsz-ú zártkert rendeltetés módú ingatlan tulajdonjogának vevő részére 
történő bejegyzése megtörtént, ekként a módosítás során az ingatlanok a Rendelet 1. számú 
mellékletéből törlésre kerülnek. Kialakításra került a 2234/2 hrsz-ú 818 m2 területű kivett 
közforgalom elől el nem zárt magánút ingatlan, mely értékesítése folyamatban van, a 
tulajdonjog Vevők részére történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre még nem került sor. 
 
 
2. számú mellékletet érintő változások (forgalomképtelen vagyon) 
 
Telekalakítási eljárás eredményeként a 0228 hrsz-ú ingatlanból kialakult a 0228/2 hrsz-ú 
külterületi ingatlan és a 0228/1 hrsz-ú, későbbiekben belterületbe csatolás után 6200 hrsz-ú 
kivett, helyi közút művelési ágú ingatlan. A 0233/60 hrsz-ú ingatlan rendeltetés módja kivett 
ipartelepről, kivett közútra változott, területe 6787 m2-re nőtt a megszűnt 0234/2 hrsz-ú 
ingatlannal történt összevonás következtében.  
 
Az M31 autópálya építése kapcsán indult telekalakítási és kisajátítási eljárások 
eredményeként megszűntek a 0275 hrsz-ú, 0279 hrsz-ú és a 0280/11 hrsz-ú ingatlanok, a 
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létrejött önkormányzati tulajdoni ingatlanok a Rendelet 2. számú mellékletében feltüntetésre 
kerülnek. 
 
A Móra Ferenc utcát érintő telekalakítási eljárás eredményeként megszűntek az 501/111 hrsz-
ú, a 6200 hrsz-ú, és 5636/121 hrsz-ú ingatlanok, területük összevonása eredményeként az 
529 hrsz-ú ingatlan területe 11 782 m2-ről 29 115 m2-re változott.  
 
A Berkenye utcát és Nyíltárok utat érintő útleadások és telekalakítási eljárások 
eredményeként önkormányzati tulajdonba került a 6207, 6209 és 6212 hrsz-ú ingatlanok, 
továbbá a 7056/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával a 6206 hrsz-ú ingatlan. 
 
 
3. számú mellékletet érintő változások (korlátozottan forgalomképes vagyon) 
 
A 1317/140 hrsz-ú ingatlan forgalomképességének korlátozása indokolatlan, az ingatlan a 
korlátozottan forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 3. számú mellékletből áthelyezésre kerül 
a Rendelet forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 1. számú mellékletébe. 
 
A 2225 hrsz-ú temető ingatlan területe telekalakítási eljárás eredményeként 5359 m2-ről 
15 003 m2-re változott.  
 
A 2234/3 hrsz-ú, Kossuth Lajos utca 23. szám alatti kivett telephely és 3 gazdasági épület 
rendeltetésmódú ingatlant indokolt korlátozottan forgalomképesnek minősíteni – emiatt a 
forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 1. számú mellékletből áthelyezni a korlátozottan 
forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 3. számú mellékletbe – figyelemmel arra, hogy az a 
Kistarcsai KÖFE Kft. és a Kistarcsai VMSK Kft. telephelyeként önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság alapfeladatának ellátásához szükséges, közfeladat ellátását szolgálja. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
 
A fentiek alapján az Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 Nincsenek 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
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 Nincsenek. 
b) A módosító rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 A módosító rendelet megalkotásának célja, hogy a Rendelet az elmúlt fél évben az 
ingatlan nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza 
az Önkormányzat ingatlanvagyonának adatait, továbbá forgalom képesség 
szempontjából megfelelően minősítse a Kistarcsa belterület 1317/140 hrsz- ú és 
2234/3 hrsz-ú ingatlanokat. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 
 

Rendeletalkotás! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló …/… (…) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. június 13. 
 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 
  


