
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-132 

        „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. november 27. -i ülésére 
 
Tárgy: Döntés Verő Lajos belterületbe csatolási kérelme alapján a Kistarcsa 7069/2 hrsz-ú 
ingatlan tekintetében 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Tisztelt Képviselő Testület/Bizottság! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 182/2018.(IX.26.) határozata (1.sz. 
melléklet) alapján az ingatlantulajdonosok telekalakítás és közcélú felajánlás jogcímén 
tulajdonba adták Kistarcsa Város Önkormányzatának a Kistarcsa 7069 hrsz-ú ingatlan 
telekalakítása után kialakuló Kistarcsa 7069/1 hrsz-ú , kivett, helyi közút művelési ágú 55 m2 
területű ingatlant.  
 
Verő Lajos 2019. szeptember 23. napján kérelmezte a telekalakítási eljárás után kialakult 
7069/2 hrsz-ú, kivett, lakóház, udvar művelési ágú ingatlan belterületbe vonását. (2. sz. 
melléklet) 
 
Ezen eljáráson belül célszerű a telekalakítás során kialakult, ingyenesen – közcélú használatra 
– az önkormányzat tulajdonába adott 7069/1 hrsz-ú kivett helyi közút ingatlant is 
belterületbe csatolni. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 260/2011. (VI. 08.) számú 
határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervében belterületbe vonásra szánt területté 
nyilvánította a Nyíltárok u.- Holló utca – Boróka utca - Fenyves utca által bezárt területet, így 
a kérelmező igénye összhangban áll Kistarcsa Város Önkormányzatának döntésével. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 
lefolytatandó belterület bevonási eljáráshoz az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 
térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 26. § (1) 
bekezdése szerint szükséges a Képviselő-testület döntése, mely tartalmazza a belterületbe 
kerülő ingatlan helyrajzi számát. 
 
A kérelmező ingatlantulajdonos, a telekalakítást követően a tulajdonában maradt 7069/2 hrsz-
ú, ingatlan tekintetében, a belterületbe csatolás valamennyi költségét vállalja. A telekalakítás 
során az Önkormányzat tulajdonába került 7069/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében a belterületbe 
csatolás költsége az Önkormányzatot terhelik. 
 
Mindezek figyelembevételével az alábbi határozati javaslat teszem. 
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Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településszerkezeti Tervvel 
összhangban belterületbe vonja a Kistarcsa 7069/2 hrsz-ú és a Kistarcsa 7069/1 hrsz-ú 
ingatlanokat. 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonos belterületbe csatolási 
kezdeményezése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályán a fenti ingatlanok belterületbe csatolási kérelmét nyújtsa be, azzal, 
hogy a Kistarcsa 7069/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében a belterületbe csatolással 
kapcsolatos eljárás összes költségét Verő Lajos (köteles viselni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019. november 11. 

            Juhász István 
  polgármester  
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