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Tárgy: Döntés a Kistarcsa Fasor utca Polgári Jogi Társaság és Kistarcsa Város 
Önkormányzata közötti megállapodásról 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő Testület/Bizottság! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatról szóló 31/2015. (IX. 03.) számú 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező szabályozási terv 
szabályozási vonalakkal jelöli ki a Kistarcsa Fasor utca helyét a Pozsonyi köz és az Aulich 
Lajos utca közötti hosszban, érintve a Széchenyi utca, illetve helyenként a Pozsonyi utca ezen 
szakasz közé eső ingatlanjainak területét. (1.sz. melléklet) 
 
A szabályozási terven a szabályozási vonalak által kijelölt terület közlekedési közút övezetbe 
sorolt, ezért annak tulajdonjogát az Önkormányzatra szükséges átruházni, tekintettel arra, 
hogy a helyi közút a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (3) bekezdés a) 
pontja alapján kizárólag önkormányzati tulajdonban állhat. 
 
A kiszabályozott Fasor utca Pozsonyi köz és Kistarcsa 20 hrsz-ú ingatlan közötti szakaszának 
(a továbbiakban: Fasor utca) kialakítása összesen 18 db ingatlant érint (a továbbiakban: 
Ingatlanok) (2.sz. melléklet). A szabályozásra tekintettel azon tulajdonosoknak, akiknek a 
tulajdonában álló ingatlanon a Fasor utca áthalad, telekalakítási eljárást szükséges lefolytatni, 
amely során a Fasor utcához kiszabályozott területet a saját ingatlanjuk területéről le kell 
választaniuk, és ezen leválasztott területet Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonába szükséges adniuk közcélú felajánlás jogcímén. 
 
Javasolt, hogy az Önkormányzat a fenti telekalakítások ingatlan-nyilvántartásbeli 
bejegyzéséhez szükséges szerződéseket csak abban az esetben írja alá, és a helyi közútként 
kialakított területrészeket abban az esetben vegye tulajdonba, amennyiben a Fasor utca 
Ingatlanokat érintő teljes kialakítása és közművesítése előzetesen megtörténik. 
Önkormányzati forrásból történő megvalósulás esetén a Fasor utca kiépítése és közművesítése 
az előzetes becslések szerint 85 millió Ft-ba kerülne, amelyre forrás az Önkormányzatnál nem 
áll rendelkezésre. A Fasor utca kiépülése és közművesítése az Ingatlanok tulajdonosainak 
elsődleges érdeke, hiszen ezen munkálatok megvalósulása a tulajdonukban álló ingatlanok 
értékét nagymértékben növeli, így az a tulajdonosoknál jelentős anyagi előnyt eredményez. 
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A Fasor utca kialakítását a Rapai Mihály Miklós által képviselt Kistarcsa Fasor utca Polgári 
Jogi Társaság (a továbbiakban:PJT) (3.sz. melléklet) kezdeményezte. A PJT alapításának célja 
Kistarcsa Város belterületén a Fasor utca, mint közforgalmú út rendeltetésszerű kialakítása és 
közművesítése. A közút kialakítása során szilárd burkolatú közút, és legalább egy oldalon 
burkolt járda megvalósítását kell megoldani. A közút közművesítése alatt a közüzemi ivóvíz, 
közcsatorna, gáz – és elektromos hálózat, a közterületi felszíni csapadékvíz-elvezetés, 
valamint a közvilágítás kiépítéseket kell érteni. 
 
Mindezek menetéről és feltételeiről a PJT-nak és az Önkormányzatnak szerződést javasolt 
kötnie. A szerződés a Polgármesteri Hivatal részéről előkészítésre és a PJT-vel egyeztetésre 
került. Az „ingatlanok építésjogi szempontú rendezett állapotának kialakításához szükséges 
előfeltételek teljesülése kérdésében” tárgyú szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az 
előterjesztés 4.sz. mellékletét képezi. 
 
A megállapodás tervezet rögzíti, hogy a PJT a saját költségén elkészítteti a Fasor utca 
útépítési, járdaépítési, közvilágítási és csapadékvíz elvezetési tervét, megtervezteti a terület 
közművesítését (vízvezeték és szennyvízcsatorna), és az illetékes hatóságoktól a szükséges 
engedélyeket a saját nevére beszerzi a hivatkozott közút és annak közművesítése megépítése 
érdekében. A földgáz és elektromos energiaellátás érdekében az igénybejelentést az érintett 
szolgáltatók felé benyújtja, és az esetlegesen meghatározott költségeket viseli. A PJT 
kötelezettséget vállal, hogy az elkészült terveket az Önkormányzattal szakmailag egyezteti, és 
azokat csak az Önkormányzat jóváhagyását követően, az Önkormányzat által jóváhagyott 
formában nyújtja be az engedélyező hatóságokhoz. 
 
Nem minden Ingatlan tulajdonos lépett be a PJT-be, azonban ennek ellenére sem áll fenn jogi 
akadálya a Fasor utca kialakításának, tekintettel arra, hogy az Ingatlanok PJT-ba be nem lépett 
tulajdonosai és haszonélvezői  – a Kistarcsa belterület 42/4 hrsz.-ú, a Kistarcsa belterület 41/1 
hrsz.-ú és a Kistarcsa belterület 32 hrsz.-ú ingatlanok kivételével – nyilatkozatban 
ellenszolgáltatás nélkül kötelezték magukat arra, hogy a tulajdonukban/haszonélvezetükben 
lévő, a Fasor utca kialakításához és közművesítéséhez szükséges ingatlanrészek 
igénybevételét a munkavégzés céljából biztosítják, és ezen ingatlanrészeket az útépítés és 
közműépítés megvalósítását követően, ingyenesen, telekalakítás keretében az Önkormányzat 
tulajdonába adják. A Fasor utca kialakításának és közművesítésének teljes költségét a PJT 
tagjai vállalják viselni. 
 
Három ingatlan (Kistarcsa belterület 42/4 hrsz., 41/1 hrsz. és 32 hrsz.) esetében a 
tulajdonosok nem léptek be a PJT-be és a fentiek szerinti nyilatkozatot sem tettek, azonban 
ezen ingatlanok igénybevétele is biztosítható a következők szerint. A Kistarcsa belterület 42/4 
hrsz.-ú ingatlan, illetve a Kistarcsa belterület 41/1 hrsz.-ú és a Kistarcsa belterület 32 hrsz.-ú 
ingatlanok azon részének, amely a Fasor utca részét képezi, igénybe vehetősége céljából 
útlegyezési/kisajátítási eljárást szükséges lefolytatni, amelyet az Önkormányzat a 
Szerződésben vállal lebonyolítani a PJT költségviselése mellett, a Szerződésben szereplő 
módon.  
 
A Fasor utca burkolását és közművesítését követően az érintett ingatlanrészeket az Ingatlanok 
tulajdonosai, a szilárd burkolatú utat, a járdát és a közműveket a PJT adja az Önkormányzat 
tulajdonába. 
 
A fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot teszem. 
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Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa Fasor utca Polgári 
Jogi Társaság kezdeményezésére a Kistarcsa Fasor utca, mint közforgalmú út 
rendeltetésszerű kialakítása és közművesítése céljából, elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező szerződést az „ingatlanok építésjogi szempontú rendezett állapotának 
kialakításához szükséges előfeltételek teljesülése kérdésében”. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. augusztus 13. 

          Solymosi Sándor 
  polgármester 


