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Tárgy: A 47 helyrajzi számú ingatlan megosztása 

 

Remeteszőlős Község a Köztársasági Elnök 97/2000. (VII.26.) KE határozata alapján jött létre, majd a 2002. október 

20. napi önkormányzati választáson vált önálló községgé. Mivel a két önkormányzat – az akkor jogi szabályozások 

szerinti rendben – nem tudott megegyezni a terület- és vagyonmegosztásról, ezért Remeteszőlős Község 

Önkormányzata pert indított a Pest Megyei Bíróságon erre vonatkozóan. 

 

2008. január 9. napján létrejött a két önkormányzat között a közigazgatási terület és a vagyon megosztásáról szóló 

megállapodás, melyet a Pest Megyei Bíróság végzéssel jóváhagyott. A megállapodás kiindulópontja az akkori 

önkormányzati törvény volt, mely a megosztásra vonatkozóan egy előírást tartalmazott: a területet és a vagyont 

lakosságszám arányosan kell megosztani. Ennek alapján – a Bíróság megállapítása alapján – a vagyon és a terület 

7,13%-a illette meg Remeteszőlőst. A Megállapodás alapján végül a közigazgatási területből 9,1%-ot, a vagyonból 

pedig 13%-ot kaptunk. 

Látható, hogy a vagyonból így is majdnem a dupláját kaptuk a lehetségesnek, így a Remeteszőlős közigazgatási 

területén elhelyezkedő 47 helyrajzi számú (régi hrsz: 4747) ingatlan tulajdonjogának – méretéből és értékéből 

adódóan – az 50%-át kaptuk meg. 

A Megállapodás IV. fejezetében Remeteszőlős kötelezettséget vállalt arra, hogy az említett ingatlant a korábbi 

szabályozással megegyező intenzitású, beépítésre szánt övezetbe sorolja át (az eredeti besorolásnak megfelelően). A 

Megállapodás rögzíti továbbá, hogy az ingatlant – a tulajdoni aránynak megfelelően – megosztják és a telekalakítást 

az ingatlan nyilvántartáson átvezetik. A 47 helyrajzi számú ingatlan területe 14.012 m2. 

Ez ideig a fenti vállalás nem valósult meg, így annak pótlása szükséges. 

 

A fentiek alapján Nagykovácsi Nagyközség polgármestere levélben kereste meg Önkormányzatunkat a közös 

tulajdonú ingatlan megosztása érdekében. A levelet mellékelem jelen előterjesztéshez. 

A megkeresés alapján a Képviselő-testület 33/2022. (III.29.) önkormányzati határozatában jóváhagyott egy 

megosztástervezetet, melynek lényege, hogy – településszervezési okok miatt – az ingatlan Vénusz utca felőli részét 

szeretnénk magunkénak. 

Ezzel párhuzamosan Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete is tárgyalta az ügyet, melyben 

felhatalmazást adott polgármester asszonynak a konszenzussal megállapított megosztási javaslat elkészítésére. A 

határozatot mellékelem jelen előterjesztéshez. 

 

A testületi felhatalmazás alapján lefolytattuk az egyeztetést Nagykovácsival, aki elfogadta a megoldási javaslatot. Az 

ezt bemutató térképet jelen előterjesztéshez mellékelem. 

A fentiek alapján megnyílt a lehetőség a telek-megosztás lefolytatására, melyhez kérem a Képviselő-testület 

jóváhagyását. 

A telekmegosztási eljárást a két Önkormányzat közösen folytatja le és közösen finanszírozza. Mivel ez egyben egy 

telekrendezési eljárás is, az érinti a Remeteszőlős 11 (Szaturnusz utca), 18 (Csillag sétány), 42 (Vénusz utca), 44/5 

(kivett árok), és 47 helyrajzi számú földrészleteket is. Ennek Remeteszőlősre eső költsége – az ajánlatok alapján – 

216.500 Ft. 

 

Határozat javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Remeteszőlős, belterület 47 helyrajzi 

számú kivett – Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával ½ - ½ arányú tulajdonban lévő – ingatlan megosztási 

tervét elfogadja, a megosztáshoz hozzájárul. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megosztáshoz kapcsolódó telekrendezési eljárás érinti a Remeteszőlős 

11 (Szaturnusz utca), 18 (Csillag sétány), 42 (Vénusz utca), 44/5 (kivett árok), és 47 helyrajzi számú földrészleteket is. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekmegosztási és telekrendezési eljárás lefolytatására, illetve a 

földmérő megbízására. 

A Képviselő-testület a földhivatali eljárás lefolytatására 250.000 Ft keretösszeget különít el, az általános tartalék 

terhére. 
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