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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testülete a 349/2015.
(IX. 24.), valamint a 91/2016. (IV. 28.) Kt. határozataiban kezdeményezte a Budapest Főváros
Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest XVII. kerület belterület 137838/14 helyrajzi számú
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogának ingyenes átruházását Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) részére.
A Lőrinci út mentén, a Tisza István utcánál lévő Ingatlan területén már több évtizede – 1985-ben
készített terveken már szerepel – csapadékvíz-szikkasztó medence működik. Valószínűsíthető,
hogy a fővárosi tulajdonú Baross utcai csapadékcsatorna építésekor hozták létre, annak
befogadójául, a 2000. évtől pedig a környező utcák esővizének befogadására és szikkasztására
szolgál. Az évek során a medencét Rákosmente Önkormányzata tartotta karban, többször
kitisztíttatta, és az ingatlant körbekerítette.
Tekintettel arra, hogy a medence szabályos üzemeltetéséhez és felújításához a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott vízjogi fennmaradási engedély szükséges, ezért
Rákosmente Önkormányzata - tulajdonosi hozzájárulás hiányában - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdésére hivatkozva
kezdeményezte az Ingatlan ingyenes tulajdonba adását.
Budapest Főváros Közgyűlése a 489/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatban úgy döntött, hogy a
Budapest XVII. kerület belterület 137838/14 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát a helyi
közutak, közterek és parkok kezelésével, fejlesztésével és üzemeltetésével összefüggő kerületi
önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, „csapadékvíz-szikkasztó medence”
felhasználási célra, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata részére
ingyenesen átadja.
Fentiek eredményeként Budapest Főváros Önkormányzata és Rákosmente Önkormányzata
között 2016. október 12. napján megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre a
137838/14 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 13. § (4) bekezdése alapján nemzeti vagyon
tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek az átruházott
vagyon hasznosításáról évente be kell számolnia a vagyont átadó szervezet felé, mely
kötelezettséget a Megállapodás 6. pontja külön is nevesíti.
Az Ingatlan a tulajdonba vételtől eltelt időszakban továbbra is tározóként, szikkasztó
medenceként funkcionált, fennmaradására és üzemeltetésére a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság FKI-KHO:2016-6/2017. számú, 2017. június 14. napján kelt határozatával megkapta
a vízjogi fennmaradási engedélyt. A határozat szerint a Budapest XVII. kerület 137838/14 és
137838/15 helyrajzi számú ingatlanokon elhelyezkedő, „Lőrinci-Tisza I. utcai záportározószikkasztómedence” elnevezésű létesítmény a Lőrinci út – Szilágyi Dezső utca – Baross utca
nyomvonalon kiépített vízelvezető rendszer csapadékvizeit fogadja, a vízgyűjtő területe 73,9 ha.
A határozatban előírt monitoring kút létesítésére irányuló vízjogi létesítési engedélyt 2019. május
22-én kapta meg Rákosmente Önkormányzata.
A leírtak alapján megállapítható, hogy Rákosmente Önkormányzata a Budapest Főváros
Önkormányzatától ingyenesen tulajdonba vett ingatlan hasznosítása tekintetében a
megállapodásban vállalt kötelezettségeit a tulajdonba kerülés óta eltelt időszakban teljesítette, az
átvett ingatlant az előírt „csapadékvíz-szikkasztó medence” felhasználási cél szerint hasznosította.
A leírtakra tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT
1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által vezetett
ingatlan-nyilvántartásban a 137838/14 helyrajzi szám alatt felvett, 836 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 2019. évi hasznosításáról szóló beszámolót elfogadja.
2.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a 2019. évben az 1. pontban körülírt ingatlan hasznosítása a Budapest
Főváros Közgyűlésének 489/2016. (IV. 27.) számú határozatában megjelölt „csapadékvízszikkasztó medence” felhasználási célnak megfelelően történt. Az Önkormányzat
folyamatosan gondoskodik a megvalósult felhasználási cél változatlan tartalommal történő
fenntartásáról, így az ingatlan alkalmas a felhasználási cél teljesítésére.
3.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy az 1.) – 2.) pontokban foglalt döntésről értesítse Budapest Főváros
Önkormányzatát.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
Budapest, 2019. november 13.

Dr. Bakos András s.k.
alpolgármester

Az előterjesztés mellékletei:
1.) számú melléklet: 137838/14 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja
2.) számú melléklet: 137838/14 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló megállapodás
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