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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A LAVET Kft. 2019. július 17. napján keltezett levelében (1. számú melléklet) felajánlással 
fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint a Kistarcsa belterület 1279 hrsz. -ú ingatlan 
igénybevételével, az 2143 Kistarcsa, Iskola utcában, a Posta telke mellett ki kíván alakítani 9-
10 személygépkocsi parkolását lehetővé tevő parkolót, azzal, hogy a Posta személybejárata 
melletti gépkocsi beálló helyet rokkant személyek parkolására is alkalmas formában kívánja 
kialakítani (a továbbiakban: „Parkoló”). A Kft. az elkészült Parkoló beruházást ingyenesen az 
Önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kívánja adni. A Parkoló felülete térkőből készül 
el, az egyes beálló helyek elválasztása pedig színes térkő elemekkel történik. A Parkoló 
építéséhez szükséges építési engedélyt a LAVET Kft. szerzi be a saját költségén, és a 
szükséges tervdokumentációt is a LAVET Kft. készítteti el.  
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 16. 
§ (4) bekezdése értelmében az Önkormányzat számára felajánlott ingó vagyon tekintetében a 
felajánlott vagyon tulajdonjogának elfogadásáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 
1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg a polgármester, 1.000.000,- Ft-ot meghaladó forgalmi 
érték esetében pedig a Képviselő-testület jogosult dönteni. Mivel a Parkoló beruházás értéke 
előre láthatóan az 1.000.000,- Ft összeget meghaladja, ezért a tulajdonba vételről a Képviselő-
testület jogosult döntést hozni.  
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 16.§ 
(3) bekezdése értelmében a felajánlott vagyon tulajdonjoga, vagy használati joga nem 
fogadható el, ha a vagyon 
 

a.) olyan ingatlan vagy ingatlanrész, melyben az Önkormányzat számára 
használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs, 

b.) ismert terhei elérik vagy meghaladják a kapott vagyon értékét, 
c.) az önkormányzat, vagy költségvetési szerv nem tudja teljesíteni a 

vagyonfelajánlással kapcsolatos kötelezettségeket, 
d.) a vagyonfelajánlás elfogadása az Önkormányzatnak, vagy költségvetési 

szervnek likviditási problémát okoz, vagy zavarja az önkormányzati feladatok 
ellátását,  
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e.) a vagyont felajánló szerv nem minősül átlátható szervezetnek a nemzeti 
vagyonról szóló törvény rendelkezései értelmében. 

 
Mivel a fenti körülmények egyike sem áll fenn, így jogszabályoknak nem mond ellent a 
Parkoló beruházás önkormányzati tulajdonba történő átvétele. A felajánlott vagyonnal az 
Önkormányzat törzsvagyona gyarapodik.  
 
A fentiek alapján az Önkormányzatnak, mint a Kistarcsa belterület 1279 hrsz-ú, Iskola utcát 
képező közterület tulajdonosának tulajdonosi hozzájárulását kell adnia a Kft. részére a 
Parkoló engedélyeztetéséhez, kivitelezéséhez, és szükséges döntést hoznia a kialakításra 
kerülő Parkoló tulajdonba és üzemeltetésbe vételéről is. A felajánlással kapcsolatban a 
feleknek megállapodást javasolt kötnie, amelyben a részletkérdések rendezésre kerülhetnek. A 
megállapodás előkészítésre került, melyet az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolok.  
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a LAVET Kft.-nek az 
2143 Kistarcsa, Iskola utcában, a Posta telke mellett, 9-10 személygépkocsi parkolását 
lehetővé tevő parkoló kialakításra és tulajdonba adására vonatkozó közérdekű 
felajánlását és tulajdonosi hozzájárulását adja annak engedélyeztetéséhez és 
megvalósításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező, közérdekű felajánlásra vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. augusztus 15. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                   polgármester 
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