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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 
I. 
 

Mészáros László Dániel, mint a Mészáros Catering Kft. ügyvezetője, mint Fejlesztő 2021. 
június 10. napján kérelmet nyújtott be Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felé, melyben kérte a Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1640/31 hrsz-ú, 
közterület művelési ágú ingatlan 1640/24 és 1640/22 hrsz-ú ingatlanok közötti, jelenleg 
közlekedési területbe sorolt ~40 m2 terület (a továbbiakban: Terület) városközponti övezetbe 
történő átsorolását a településrendezési eszközök módosításával városközponti vegyes 
területbe.  
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 143/2021. (VI.30.) számú határozatában foglaltak alapján a 
kérelmezővel Kistarcsa Város Önkormányzatának képviseletében településrendezési 
szerződést írt alá, illetve 141/2021. (VI.30.) számú határozatában döntött a településrendezési 
eszközök eseti módosításának kezdeményezéséről. 
Az államigazgatási eljárás lefolytatását követően a Képviselő-testület 15/2022. (I.26.) számú 
határozatával a településszerkezeti terv módosításától döntött, Kistarcsa Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ), 
illetve a mellékletét képező szabályozási terv módosításáról szóló rendeletet elfogadta. 
 
Fejlesztő továbbá kérelmezte, hogy a településrendezési eszközök módosításának hatályba 
lépését követően a Kistarcsa 1640/31 hrsz-ú ingatlan megosztásához és a Terület ingatlanból 
történő leválasztásához szükséges telekalakítási eljárás lefolytatását annak érdekében, hogy a 
leválasztott Terület művelési ága beépítetlen területre történő módosításával az eljárás 
bejegyzését követően a leválasztott Területen üzlet építésére legyen lehetőség. 
A telekalakításhoz szükséges változási vázrajzot Csaba Péter földmérő 13/2022 
munkaszámon elkészítette. (1.sz. melléklet) 
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A telekosztás megfelel a településrendezési követelményeknek. A megosztás földhivatali 
eljárását és bejegyzését követően a Kistarcsa 1640/43 kivett beépítetlen terület művelési ágú 
ingatlan az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendeletében 
a Képviselő-testület döntését követően forgalomképes vagyonba sorolható, majd 
értékesíthető. 
 

II. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 184/2021. (IX.29.) számú 
határozatával döntött a településrendezési eszközök eseti módosításáról annak érdekében, 
hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Kistarcsa belterület 6092 hrsz-ú, 
természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatt található, Ksp jelű, beépítésre 
szánt különleges sportterület ingatlanból (Búcsú tér) egy részterületet, az egységesebb övezeti 
kép és a későbbi gazdasági fejlődés elősegítése érdekében a beépítési paraméterek részbeni 
módosításával Gksz-2* építési övezetbe kerüljön. A módosítás során a szabályozási terven 
feltüntetésre, illetve övezeti átsorolásra került az ingatlanon húzódó Malom árok. A patak 
medervonala ezen a szakaszon, illetve a 254/2 hrsz-ú ingatlanon külön vízvédelmi övezetbe 
került átsorolásra az előzetes geodéziai felmérés alapján.  
 
Az államigazgatási eljárás lefolytatását követően a Képviselő-testület 15/2022. (I.26.) számú 
határozatával a településszerkezeti terv módosításától döntött, Kistarcsa Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ), 
illetve a mellékletét képező szabályozási terv módosításáról szóló rendeletet elfogadta. 
 
A telekalakításhoz szükséges változási vázrajzot Csaba Péter földmérő 14/2022 
munkaszámon elkészítette. (2.sz. melléklet) A telekosztás megfelel a településrendezési 
követelményeknek. 
 
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat I. 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa belterület 1640/13 
hrsz-ú, kivett közterület művelési ágú ingatlan kizárólagos tulajdonosa úgy dönt, hogy a 
Csaba Péter földmérő által készített 13/2022 munkaszámú változási vázrajz alapján, az 
ingatlan tekintetében telekalakítási eljárást kezdeményez. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezze az ingatlan telekalakítási 
eljárását és ingatlan-nyilvántartási bejegyzését. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
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Határozati javaslat II. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa belterület 151/4 
hrsz-ú kivett vízmű és telephelyépület (1 épület), a 254/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, 
és a 6092 hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingatlanok kizárólagos tulajdonosa úgy dönt, 
hogy a Csaba Péter földmérő által készített 14/2022 munkaszámú változási vázrajz 
alapján, az ingatlanok tekintetében telekalakítási eljárást kezdeményez. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezze az ingatlanok 
telekalakítási eljárását és ingatlan-nyilvántartási bejegyzését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2022. február 10. 
 
         Juhász István 
           polgármester 
 


