
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 2022. augusztus 31-i ülésére 

 

Tárgy: A Kistarcsa külterület 0253/1 hrsz-ú ingatlan kerékpárút építéséhez szükséges 

ingatlanrészének megvásárlása 

 

Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósággal, mint támogatóval 2022. május 12. napján megkötött 

Támogatási Szerződés alapján a TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 azonosító számú, 

Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán tárgyú projekt keretében támogatással 

rendelkezik kerékpárút építésére. Az Önkormányzat a projekt keretében a kerékpárutat a 

Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint, a jelenleg engedélyezés alatt álló tervek 

szerint építi meg.  

 

A tervek szerint a kerékpárút megépítéséhez szükség van a Kistarcsa Külterület 0253/1 hrsz-ú 

ingatlan mellékelt vázrajz (1. számú melléklet) szerinti 497 m2 területű részének 

igénybevételére, annak megvásárlására.  

 

Az ingatlan tulajdonosaival, történt egyeztetéseknek megfelelően a Mátrai Mihály Ügyvédi 

Iroda elkészítette a telekalakítási és adásvételi szerződés tervezetét (2. számú melléklet). A 

tervezet szerint az Önkormányzat 826 000 Ft vételáron, és az eljárás során felmerülő költségek 

viselése mellett vásárolja meg az ingatlanrészt. Az ingatlanrész értékére vonatkozóan a 2021. 

október 5. napján készült, az ingatlan forgalmi értékét 530 000 Ft-ban megállapító értékbecslés 

aktualizálása az előterjesztés készítésének időpontjában folyamatban van.  

 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 15.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati ingatlanvagyon 

gyarapításáról a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata 

alapján a képviselő-testület dönt. A Rendelet 15. § (2) bekezdése szerint ingatlantulajdon 

megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése 

milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell 

tárni a továbbhasznosítási lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és 

nagyságát is. A Rendelet 15. § (4) bekezdése kimondja, hogy visszterhes ingatlan-

tulajdonszerzést megelőzően az ingatlanról forgalmi értékbecslést kell készíttetni. A szerzési 
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érték meghatározása során az értékbecslésben megállapított összeg kiindulási alapként szolgál, 

melytől indokolt esetben el lehet térni.  

 

Figyelemmel a fent megjelölt célra, az Önkormányzat kerékpárút építéséhez, a támogatás 

szerződésszerinti felhasználásához fűződő kiemelt érdekére, a kölcsönösen kialkudott vételár a 

fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő. 

 

Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 826 000 Ft 

vételáron megvásárolja az eladók ½-½ tulajdoni hányadban tulajdonában álló Kistarcsa 

Külterület 0253/1 hrsz-ú ingatlannak az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 76/2022. 

számú változási vázrajz szerinti 497 m2 területű ingatlanrészét az előterjesztés 2. számú 

mellékletét képező Telekalakítási és Adásvételi Szerződésben foglaltak szerint. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét 

képező Telekalakítási és Adásvételi Szerződés aláírására, továbbá a szerződés teljesítése 

érdekében, a teljesítés során a szükséges kérelmek, jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal, szerződéskötés tekintetében 30 nap 

Felelős: Juhász István, polgármester 

 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Kistarcsa, 2022. augusztus 17. 

 

Juhász István 

polgármester 


