
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                  Telefon: (28)- 507-132  

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 
 
 
Tárgy: Döntés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a kerékpárút építéséhez szükséges 
Kistarcsa 0256 hrsz-ú ingatlan használata tárgyában kötendő megállapodásról 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság  
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata kerékpárút kiépítésére támogatási kérelmet nyújtott be a 
TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Magyarország Kormánya által „Élhető települések” címen 
meghirdetett pályázatra. 
 
A beruházás érinti a Kistarcsa 0256 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant 
(Nagytarcsai út), melynek vagyonkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az építési 
engedélyezési eljárás 2022. január 24. napján megindult, mellyel egy időben a Pest Megyei 
Kormányhivatal a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott tulajdonosi hozzájárulás 
hiánypótlását kérte önkormányzatunktól.  
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. elkészítette az ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 
megadásához szükséges „Tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön szerződés” elnevezésű 
szerződés tervezetét (1. számú melléklet). A tervezet a tulajdonosi hozzájárulás kiadás 
feltételeként előírja a fejlesztéssel érintett terület tekintetében az alábbiakat: 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kerékpárútra vonatkozó forgalomba- 
helyezési engedély véglegessé válásáig, vagy ha ez valamilyen objektív ok miatt nem 
lehetséges, úgy azt követően legkésőbb 30 napon belül kezdeményezi az ingatlan oly módon 
történő telekalakítását, hogy a kerékpárút által elfoglalt terület az ingatlanból leválasztásra 
kerüljön, valamint, az ingatlanrészt tulajdonába átveszi továbbá a telekalakítási, tulajdonba 
adási, illetve az átadás-átvételi eljárással összefüggésben a felmerülő költségeket viseli.  
 
A támogatási kérelemben tervezett ütem szerint a fejlesztés 2024. március 1. – 2025. március 
1. között valósul meg.  
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által megküldött szerződés aláírása feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy a későbbiekben az ingatlanra az Önkormányzat kerékpárutat építhessen.  
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Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kistarcsa külterület 
0256 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
„Tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön szerződésben” foglaltakat és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2022. február 9. 
 
 

Juhász István 
polgármester 

egyző 
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