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Kistarcsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Kistarcsa belterület, 1878/3 
hrsz-ú, 141 m2 területű kivett közút rendeltetésmódú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Az 
Ingatlan természetben a melléklet térkép (1. számú melléklet) szerint a Kistarcsa, Síp utca 15. 
és 17. szám között, lakóingatlanok közé beékelődve helyezkedik el, burkolat nélküli füves 
terület, melyen korábban egy transzformátor volt. 
 
A Kistarcsa, Síp utca 15. számú ingatlan tulajdonosai, Hartman Ágnes és Faragó László 
Attila 2021. július 7-én kelt levelükben (2. számú melléklet) jelezték, hogy az Ingatlant meg 
kívánják vásárolni, ezzel szélesítve a telküket, melynek következtében az ingatlanukkal 
szomszédos sáv nem heverne parlagon, továbbá ezzel meg tudnák akadályozni, hogy 
ingatlanuk az oldalsó kerítésen keresztül illetéktelenek által megközelíthető legyen. Vételi 
ajánlatukat 2,5 millió Ft-ban határozták meg. 
 
Az Ingatlanon az ELMÜ Hálózati Kft-t vezetékjog illette meg az ingatlan 147 m2 területére a 
VMB-126/2009 engedélyszámú Godo-Kistarcsa (G) – Ep (2068) 20 kV-os vezeték javára. 
Figyelemmel arra, hogy a Kft. már nem működtetett vezetékjogra alapot adó berendezést az 
ingatlanon (a korábbi transzformátor megszüntetésre, eltávolításra került), kértük, hogy az 
Ingatlanon fennálló tényleges állapotnak megfelelően a vezetékjogot az ingatlan tulajdoni 
lapjáról töröltesse. Kérésünknek megfelelően a vezetékjog a Pest Megyei Kormányhivatal 
245.633/2021. számú határozatával 2021. október 19-én törlésre került. 
 
Az Ingatlan jelenleg közút rendeltetésmódú, így a vonatkozó jogi szabályozás értelmében 
forgalomképtelen. Ahhoz, hogy értékesítésre kerülhessen, közút jellegének megszüntetése és 
forgalomképessé minősítése szükséges, mely utóbbit a Képviselő-testület a rendeltetésmód 
változást követően rendelettel állapíthat meg. 
 
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § a) pontja, 6. § e) pontja és 27. §-a figyelembevételével a 
közút megszüntetéséhez a közlekedési hatósághoz benyújtott kérelemre kiadott megszüntetési 

 



 2 

engedély szükséges. Az útügyi hatósági eljárás díja az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 
26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. számú melléklete 19.1.c) pontja alapján 43 800 Ft. 
 
Az Ingatlan rendeltetésmódjának átminősítéséhez nincs szükség a Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ) módosítására, figyelemmel arra, hogy a szabályozási terv szerint az Ingatlan jelenleg 
is Lke-1 övezeti besorolásba tartozó beépítésre szánt területnek minősül. 
 
Az Ingatlan ténylegesen nem közútként funkcionál, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai sem 
ezen keresztül közelítik meg saját ingatlanjaikat. A közút jelleg megszüntetésével a kialakult 
állapotot tükröző módon, a HÉSZ szabályozásának megfelelően, „kivett beépítetlen terület” 
rendeltetésmód feltüntetésével kerülhet majd sor a rendeltetésmód ingatlan-nyilvántartásban 
történő bejegyzésére.  
 
Az útügyi eljárás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében, az útügyi hatóság tájékoztatásának 
megfelelően 2021. november 17-én az Ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosaitól az 
átminősítéshez hozzájárulást kértünk. Az előterjesztés időpontjáig kizárólag a vételi ajánlatot 
tevő tulajdonosoktól érkezett hozzájáruló nyilatkozat, a többi tulajdonos levelünkre nem 
válaszolt. 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában az Ingatlan forgalmi értékének megállapítására 
vonatkozó értékbecslés készítése folyamatban van. 
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban lévő Kistarcsa belterület 1878/3 hrsz-ú, 141 m2 területű 
„kivett közút” művelési ágú ingatlan rendeltetésmódját – az ingatlan értékesítése 
céljából és a tényleges állapotnak történő megfelelés érdekében – „kivett beépítetlen 
terület” művelési ágra kívánja változtatni.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
rendeltetésmód változás érdekében a közlekedési hatóságnál – az eljárásért fizetendő 43 
800 Ft útügyi hatósági díj megfizetésével egyidejűleg – a Kistarcsa belterület 1878/3 
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában útügyi megszüntetési eljárást kezdeményez.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a művelési ág 
változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően az ingatlant jogalkotás 
útján, az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú 
önkormányzati rendelet módosításával forgalomképessé nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester  
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2022. február 9. 
                                                                                                        Juhász István  

                                                                               polgármester 
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