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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 

2018. júliusi 04-i rendes üléséről 16.00 órai kezdettel. 

 

 

Helyszín: 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. szám alatti Közösségi Ház tanácskozó 

helyisége. 

 

 

Jelen van: dr. Csabai Péter, elöljáró  

Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő 

Makra Krisztina, képviselő 

Majorossy Imréné, nem képviselő tag 

  

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:  

Szentirmai-Zöld Máté, Fejlesztési Igazgató 

Az ülés levezető elnöke: dr. Csabai Péter 

A jegyzőkönyvet készítette: Kun Katalin VÖK referens 

 

Dr. Csabai Péter elöljáró, mint az ülést levezető elnök megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes.  

 

Dr. Csabai Péter: Üdvözli a megjelenteket. Felkéri Makra Krisztina, képviselőt a 

jegyzőkönyv hitelesítésére, amelynek elfogadását szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy 

a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta: 

 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 63/2018.(VII.04.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza Makra Krisztina 

képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Dr. Csabai Péter: Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd 

szavazásra bocsátja azok változtatás nélkül történő elfogadását. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta: 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 64/2018.(VII.04.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

 

Napirend: 

 

1./ Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási osztály előterjesztése: 

          -   A Budapest II. kerület, Temető utca 53. szám alatti 54366 helyrajzi számú ingatlan 

1/32-ed részének megvásárlása 

Előterjesztő: Dr Csabai Péter, elöljáró 

 

2./ Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási osztály előterjesztése: 

          -   A Budapest II. kerület, Tárkony utca 35. szám alatti, 54616 helyrajzi számú ingatlan 

kötelező szabályozása miatti kártalanítás 

Előterjesztő: Dr Csabai Péter, elöljáró 

 

3./ Egyebek 

 

Napirend 1./ pontja 

 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási osztály előterjesztése: 

 

          -   A Budapest II. kerület, Temető utca 53. szám alatti 54366 helyrajzi számú 

ingatlan 1/32-ed részének megvásárlása 

 

Dr. Csabai Péter: Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az 

előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül elfogadni. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta: 

 

  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 65/2018.(VII.04.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat egyetért a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 06.20-

i határozatával, miszerint: 

A Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat elfogadja Szakács 

Zsolt János 130.000.- Ft összegű, a Budapest II. kerület, Temető utca 53. szám alatti, 54366 

helyrajzi számú, 265 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanban lévő 

1/32 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatát.  

Az Önkormányzat elfogadó nyilatkozata a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 

napig érvényes. Amennyiben az eladó az adásvételi szerződést ezen időn belül nem köti meg, a 

határozat minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti. 
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A Bizottság egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 

 

A Bizottság a Polgármester és a Jegyző útján felkéri dr. Láng Orsolyát, a Vagyonhasznosítási és 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Napirend 2./ pontja 

 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási osztály előterjesztése: 

          -   A Budapest II. kerület, Tárkony utca 35. szám alatti, 54616 helyrajzi számú 

ingatlan kötelező szabályozása miatti kártalanítás 

 

Dr. Csabai Péter: Ismerteti a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási osztály 

előterjesztését.  Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az 

előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül elfogadni. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta: 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 66/2018.(VII.04.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat egyetért a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 06.20-

i határozatával, miszerint: 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a Budapest II. 

kerület, Tárkony utca 35. szám alatti, 54616 helyrajzi számú, 3709 m2 területű, „kivett lakóház, 

udvar” megnevezésű ingatlanból a Bp. II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 

2/2007.(I.18.) önkormányzati rendelet alapján előírt kötelező szabályozás végrehajtása 

érdekében a 2018. május 9. napján földhivatali záradékkal ellátott T-100218 térrajzszámú 

változási vázrajz szerint kialakítandó (54616/3) helyrajzi számú, közterület (út) céljára 

kötelezően lejegyzendő, 159 m2 területű ingatlan után bruttó 5 900 000 Ft összegű kártalanítást 

fizet az 54616 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosainak tulajdoni hányaduk arányában, a T-

100218 térrajzszámú változási vázrajz alapján kiadott jogerős telekalakítási engedély 

Önkormányzathoz történő benyújtását követő 30 napon belül megkötendő kártalanítási 

megállapodás alapján. 

Amennyiben az 54616 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai a fenti határidőn belül a 

kártalanítási megállapodást nem kötik meg, jelen határozat minden további jogcselekmény 

nélkül hatályát veszti. 

A telekalakítás lebonyolítása és annak költségei az 54616 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosait 

terhelik. 
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A Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy a kártalanítási összeg kifizetését a Budapest 

Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 5/2018.(II.28.) önkormányzati 

rendelet 4. tábla 999000-1 feladatszám, 9181 CORSO részletező kód A/11 sor „Saját tul. lakás 

és helyiséggazdálkodás” „Lakásgazdálkodási feladatok tartaléka” sorának terhére biztosítsa. 

 

A Bizottság egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a kártalanítási megállapodás, valamint a 

változás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges nyilatkozatok, 

dokumentumok, vázrajzok aláírására. 

 

A Bizottság a Polgármester és a Jegyző útján felkéri dr. Láng Orsolyát, a Vagyonhasznosítási és 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

 

 

Egyebek: 

 

 

Dr. Csabai Péter: Lakossági megkeresés érkezett, hogy a Mosbach parkban nincs lehetőség 

leülni asztalokhoz, kisebb társaságoknak pihenni és kikapcsolódni. A kint elhelyezett padok 

asztalok rossz állapotban vannak. A parkot szeretnék kihasználni, mint közösségi teret, a helyi 

lakosok illetve az arra kirándulók.  Szükséges egyeztetni a Városüzemeltetési Igazgatóság 

Műszaki Osztályával, hogy milyen lehetőségek vannak a meglévő eszközök felújítására, illetve 

mikor és hova tudják ki helyezni az új erdészeti jellegű padokat asztallal. Szeretnénk, ha a 

pontos telepítési hely meghatározása, előzetes egyeztetés után, az illetékes osztály 

szakügyintézőjével történne meg. VÖK célja a park jelenlegi elhanyagolt állapotának 

rendezése. 

Továbbá fontos megvizsgálni azt is, hogy a parkban valóban történik e közterület elkerítés és 

amennyiben igen, akkor milyen lehetőség van az elbirtoklás megszüntetésére. 

Ezért, egyeztetést indítottunk a Városüzemeltetési Igazgatóság Városrendészeti Osztályának 

vezetőjével, aki helyszín bejárása után megállapította (1. sz. melléklet), hogy telekhatár kitolás, 

közterület elkerítés történt. A Városrendészeti Osztálynak nincs hatásköre a telekviszonyok 

rendezésére. A kialakult helyzet megvizsgálása és tisztázása érdekében felkérem Épített 

Környezetért Felelős Igazgatóság igazgatóját és a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-

nyilvántartási Osztály vezetőjét hogy, segítsenek rendezni a Mosbach parkban a közterület 

elbirtoklási problémákat. Úgy látjuk szükséges megvizsgálni a lakó ingatlanok valós 

telekhatárait. Amennyiben a vizsgálat úgy zárul, hogy történt közterület foglalás akkor felkell 

szólítani a lakót/lakókat az eredeti állapot visszaállítására. 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 67/2018.(VII.04.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat – a Polgármester és a Jegyző útján – felkéri Vincek 

Tibor urat, a Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztályának vezetőjét, hogy tegye meg a 

szükséges intézkedéseket, hogy a Mosbach parkba telepítésre kerüljön egy erdészeti jellegű 

asztal két paddal. 

 

Felelős: Vincek Tibor osztályvezető 

Határidő: 2018.09.30. 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 68/2018.(VII.04.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat – a Polgármester és a Jegyző útján – felkéri 

Trummer Tamás urat, az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság igazgatóját, hogy – a 

Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályának 

közreműködésével – vizsgáltassa meg a Mosbach park közvetlen környezetében lévő 

lakóingatlanok telekhatárait, és amennyiben jogtalan közterület elkerítés történt, az érintett 

ingatlanok tulajdonosai felé a szükséges intézkedéseket (felszólítás az eredeti állapot 

helyreállítására) tegye meg. 

 

Felelős: Trummer Tamás igazgató 

Határidő:     2018.09.30 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Szentirmai-Zöld Máté: Jelezte a Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztályának 

vezetője, hogy a Tempo 30-as övezettel összefüggésben, ebben a hónapban kiépítésre kerülnek 

a forgalom lassító küszöbök a Községház utcában, a Kerényi utcában és a Kokárda utcában.  

 

Dr. Csabai Péter levezető elnök az ülést 17.00 órakor bezárja. 

 

kmf. 

 

Dr. Csabai Péter 

elöljáró 

levezető elnök 

 

Skublicsné Manninger Alexandra, 

képviselő jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet kapják: PH. VÖK. tagjai 

Jegyzői Iroda 
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