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Tisztelt Bizottság! 

 

A 195446 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető soron 

található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint mindösszesen 1.853 m2 alapterületű „kivett, 

zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) 1/1 

tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a 

továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi.  

 

Az Ingatlanból 927 m2 nagyságú – a Nyír utca felőli - területre (továbbiakban: Bérlemény) 

vonatkozóan T. F. (továbbiakban: Használó) rendelkezik érvényes rekreációs célú 

földhasználati szerződéssel.  

 

Használó 2020. szeptember 10. napján kelt levelében kéri az Önkormányzat, mint Tulajdonos 

tulajdonosi hozzájárulását: 

a) egy 6 m2 - az övezetre vonatkozó építési szabályoknak megfelelő- mobil 

szerszámtároló elhelyezéséhez a kerti eszközöknek és gépeknek;  

b) Bérlemény kerítésének felújításához;  

c) elektromos áram Bérleményre történő bevezetéséhez. 

 

A Használó kérelmében kijelentette, hogy a munkálatokkal kapcsolatos minden költséget 

vállal és tudomásul veszi, hogy a munkálatok tekintetében az Önkormányzattal szemben 

megtérítési igénnyel sem a szerződéses jogviszony alatt, sem annak megszűnte után nem 

élhet. 

 

A Bérlemény az Má-XXIII-k2 jelű középtávú fejlesztési szempontból korlátos, általános 

mezőgazdasági területövezeti besorolásba tartozik. 

 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) 48. § (8) bekezdés alapján: 

„(8) Az Má-XXIII-k2 jelű övezetben: 

a) legalább 720 m2 területű telken a 47. § (4) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével szerszámtároló-kamra, legalább 6000 m2 területű és 

legalább 16 méter szélességű telken gyümölcstermesztéshez tartozó 

termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló építmények, valamint lakóépület 

helyezhetők el. 

b) birtokközpont nem alakítható ki.”, valamint 

47. § (4) bekezdés alapján: 

„Mezőgazdasági terület övezeteiben - eltérő övezeti rendelkezés hiányában - szerszámtároló-

kamra  

a) telkenként legfeljebb egy darab 6 m2 alapterülettel létesíthető, 

b) szőlő. gyümölcs, kert művelési ágban, annak megfelelő tényleges használat 

esetén vegyszertároló a szerszámtárolóval egybeépítve további 6 m2 

alapterülettel létesíthető. 

c) a 6.000 m2-nél (szőlő, gyümölcsös esetében 3.000 m2-nél) kisebb telken csak 

a hátsó telekhatárok mentén, az oldalsó telekhatárok csatlakozásánál, egy 

tömegben létesíthető.” 

 

A szerszámtároló kialakításánál figyelembe kell venni továbbá Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

35/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR) 32/A. § (3) bekezdését: 
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„Szerszámtároló épület kialakításánál kizárólag a természetes fa burkolatú megjelenés a 

megengedett, tetőfedésénél égetett cserép, hullámlemez, trapézlemez, cserepeslemez, vagy 

bitumenes lemezfedés alkalmazható.” 

 

A Bérlemény kerítésének felújításakor a KÉSZ 13.§ (2) bekezdése:  

„Mezőgazdasági területeken, erdőterületeken – eltérő rendelkezés hiányában – legfeljebb 

1,8 méter magas kerítés létesíthető.”, valamint a  

TKR 25/A. § (3) bekezdése: „Természetközeli, mezőgazdasági területeken kizárólag 

oszlopokra feszített drótfonatból készült, lábazat nélküli kerítés létesíthető.”  

az iránymutató. 

 

Tekintettel arra, hogy a Bérlemény 6000 m2 -nél kisebb, „kivett, zártkerti művelés alól kivett 

terület” és nincs rajta építmény, így egy 6 m2 alapterületű szerszámtároló elhelyezéséhez, 

továbbá a Bérlemény rossz állapotú kerítésének javításához, valamint az ez idáig 

villamosvezeték bekötéssel nem rendelkező Bérleményre  az elektromos áram bevezetéshez 

javasoljuk, hogy az Önkormányzat adja meg a tulajdonosi hozzájárulását, azzal a feltétellel, 

hogy Használó az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Bérleményen elvégzett 

munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem a bérleti jogviszony 

fennállása alatt, sem annak megszűnését követőn nem él. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra 

átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 3.4.10. pontja szerint a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság: 

 

„3.4.10. Megadja a tulajdonosi hozzájárulást önkormányzati tulajdonú ingatlanon és 

ingatlanban az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott „karbantartás” és 

„üzemeltetés”-i tevékenységek körébe nem tartozó, engedélyhez vagy bejelentéshez kötött és 

nem kötött tevékenység végzéséhez. A vagyonrendelet szerinti „karbantartás” és 

„üzemeltetés” körébe tartozó tevékenységekhez nem kell hozzájárulást kérni.” 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól döntésének meghozatalát! 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának …/2020. (X. 06.) határozata tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról szóló döntésről a 195446 helyrajzi számú természetben a 

Budapest XXIII. kerület, Nyír utca - Temető soron található a közhiteles ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, 

mindösszesen 1.853 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében T. F. (a 

továbbiakban: Használó), a 195446 helyrajzi számú, Nyír utca – Temető soron 

található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés 

alól kivett terület” megnevezésű, mindösszesen 1.853 m2 alapterületű ingatlan 927 m2 
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területű részének (a továbbiakban: Bérlemény) használója részére tulajdonosi 

hozzájárulását adja  

a) a Bérleményen egy legfeljebb 6 m2 alapterületű, természetes fa burkolatú, 

tetőfedésénél égetett cserép, hullámlemez, trapézlemez, cserepeslemez, vagy 

bitumenes lemezfedésű mobil szerszámoskamra létesítéséhez, azzal a feltétellel, 

hogy a bérleti jogviszony lejáratakor a Használó a felépítményt saját költségén 

elbontani és elszállítani köteles; 

b) a Bérlemény kerítésének felújításához, azzal, hogy Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros 

XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati 

rendelete (KÉSZ) 13.§ (2) bekezdése és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

35/2017(XII.15.) önkormányzati rendelete (TKR) 25/A. § (3) bekezdése 

rendelkezéseit Használónak be kell tartania; 

c) a Bérleményre történő elektromos áram bevezetéséhez. 

 

II. az Önkormányzat nevében az I. pontban foglaltak szerinti tulajdonosi hozzájárulását 

azzal a feltétellel adja meg, hogy Használó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező Bérleményen elvégzett munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel 

semmilyen jogcímen, sem a bérleti jogviszony fennállása alatt, sem annak 

megszűnését követően nem élhet. 

 

III.  felkéri a polgármestert a Használó értesítésére. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben, döntési 

joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 

Budapest, 2020. szeptember 23. 

 

 

 

 

                              Szabó Éva  Kisné Stark Viola 

                 vagyonkezelési ügyintéző            osztályvezető 

                     az előterjesztés készítője              előterjesztő 

 

 

Mellékletek:  


