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„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 Kistarcsa belterület 6219/2 és 6219/11 hrsz-ú kivett közkert művelési ágú 
ingatlanok ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatosan 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere 141/2022. (V. 25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
Kistarcsa külterület 0230/134 hrsz-ú ingatlan területét, annak fejleszthetősége érdekében 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, a hatályos településrendezési eszközökben eseti 
módosítás végrehajtását kezdeményezi, a Kistarcsa külterület 0230/134 hrsz-ú ingatlan 
területének vonatkozásában új Lke-7 övezet létrehozásával.  
 
Kistarcsa Város Polgármestere 143/2020. (V. 25.) számú határozatával elfogadta és jóváhagyta 
az előterjesztés 3. számú mellékletét képező Településrendezési szerződést (a továbbiakban: 
Településrendezési szerződés), melyet Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében 2020. 
június 12. napján a Kistarcsa külterület 0230/134 hrsz.-ú ingatlan fejlesztőjével, Csipán András 
János magánszeméllyel (a továbbiakban: Kötelezett) megkötött.  
 
A Településrendezési szerződés szerint Kötelezett vállalta a településrendezési eszközök 
módosítása során felmerülő költségek, továbbá 9 600 000 Ft összegű településfejlesztési 
hozzájárulás megfizetését. 
 
A Településrendezési szerződés II. 8. pontja alapján Kötelezett vállalja, hogy a módosítás során, 
az OTÉK 10/A. § (2) bekezdés d) pontja értelmében kialakításra kerülő közkert területeket 
telekalakítási eljárás keretében ingyenesen, közcélú felajánlás jogcímén - a tulajdonjog változás 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett szerződés útján - 
Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonába és üzemeltetésébe adja, és a tulajdonba és 
üzemeltetésbe adás minden költségét viseli. 
 
Kötelezett a Kistarcsa külterület 0230/134 hrsz-ú ingatlan fekvéshatár változásának bejegyzését 
követően telekalakítási eljárást kezdeményezett a változás után kialakult 6219 hrsz-ú ingatlan 
tekintetében. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. (2100 Gödöllő, 
Ady Endre stny 60.) – 2021. november 18. napján véglegessé vált – 840248-11/2021. számú 
határozatával a telekalakítást engedélyezte, melynek eredményeként kialakultak – többek 
között – a 6219/2, és 6219/11 hrsz-ú közkert művelési ágú ingatlanok. (1.sz. melléklet) 
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Kötelezett a Településrendezési szerződés II. 8. pontjában foglalt kötelezettsége teljesítéseként 
jogi képviselője, Dr. Horváth Anna ügyvéd által elkészíttette a Kistarcsa 6219/2 és 6219/11 
hrsz-ú, közkert megjelölésű ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
telekalakításról és közcélú felajánlásról szóló szerződés tervezetét. (2. számú melléklet) 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: „vagyonrendelet”) 16.§ (4) bekezdése alapján az Önkormányzat, vagy 
költségvetési szerve javára felajánlott, az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan vagyon 
tulajdonjogának elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
A vagyonrendelet 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,  

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 
tárgybani magántulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő átvétele. A 
felajánlott ingatlannal az Önkormányzat törzsvagyona gyarapodik.  
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsa 
belterület 6219 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai Csipán András János (születési név: Csipán 
András János, születési hely, idő: Budapest, 1977.04.11., anyja neve: Papp Irén) és Mira 
László (születési név: Mira László, születési hely, idő: Budapest, 1974.09.10., anyja neve: 
Molnár Margit), által kezdeményezett telekalakítási eljárásban kialakuló Kistarcsa 
belterület 6219/2 és 6219/11 hrsz-ú, közkert művelési ágú ingatlanokat ingyenesen 
önkormányzati tulajdonba veszi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, telekalakításról és közcélú felajánlásról szóló 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

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