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BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE  

ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE 
 

 

 

Előterjesztés száma: 191/2010/06.10. 
    

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az 
SZMSZ 52. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
minősített többség szükséges 
 
A határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ 
52. § (2) bekezdés k) és u) pontjai alapján 
minősített többség szükséges 

 
 
 
 

RENDKÍVÜLI SÜRGŐSSÉGET IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉS  
 
 
Tárgy: Javaslat a rákoskerti ökumenikus templom céljára biztosított ingatlan tárgyában hozott 617/2004. 
(XI. 18.) Kt. határozat visszavonására és új határozat meghozatalára 
 
 
Készítette:    dr. Zsigó Anikó irodavezető s.k. 
 
    dr. Mód Kristóf ügyvéd s.k. 
 
 
Egyeztetve:    Némethné Sári Irén irodavezető s.k.  
 
    Bolberitz Henrik főépítész s.k. 
  
 
Látta:    dr. Dombóvári Csaba aljegyző s.k.  
 
 
 
 
Illetékes bizottság:   Vagyongazdálkodási Bizottság 
 
    Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
 
    Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság 
 
 
 
 
Javasolt meghívott:   Dr. Füzesi Zoltán református lelkész (tanácskozási joggal) 
 



Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 617/2004. (XI. 18.) 
Kt. határozatában úgy döntött, hogy az övezetmódosítást követően a Budapest XVII. kerület Rózsaszál-
Tiszaörs utca sarkán található, az Önkormányzat tulajdonát képező, (136943) helyrajzi szám alatt felvett, 
4192 m² alapterületű ingatlan 1921 m² területű részét ökumenikus templom építése céljából jelképes 
összegért (100,- forintért) értékesíti a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség és a Rákoskeresztúri 
Evangélikus Egyházközség részére. A Képviselő-testület az 54/2009. (II. 19.) Kt. határozatával módosította a 
617/2004. (XI. 18.) Kt. határozatát, e módosításban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
„az övezetmódosítást követően jelképes összegért - 100,- forintért - a Budapest-Rákoscsabai Református 
Egyházközség részére értékesíti a Budapest XVII. kerület Rózsaszál-Tiszaörs utca sarkán található, az 
Önkormányzat tulajdonát képező, (136943) helyrajzi számú, 4192 m² nagyságú ingatlan 1921 m² területű 
részét ökumenikus templom építése céljából, amennyiben 

- a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség vállalja, hogy a Rózsaszál utca-Tiszaörs utca-
Kékliliom utca-Tiszanána utca által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv hatályba lépését 
követő 5 éven belül a templom kivitelezési munkáit megkezdi, és tájékoztatja Rákosmente 
Önkormányzatát a hasznosítási cél megvalósításáról, 

- tudomásul veszi, hogy ha ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy az ingatlant vissza 
kell adnia - kártérítési igény nélkül - Rákosmente Önkormányzatának.” 

 
Az ingatlan vonatkozásában az övezet átsorolása megtörtént, az ingatlan Z-FK (fásított köztér) övezetből IZ 
(jelentős zöldfelületű intézményterület) övezetbe került. A Képviselő-testület az 596/2008. (XII. 11.) Kt. 
határozatában úgy döntött, hogy a Budapest XVII. kerület (136943) helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant 
is magába foglaló területre Szabályozási Tervet készíttet. A Szabályozási Terv elfogadásra került, 
rendelkezéseit Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest XVII. kerület 
Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló, többször módosított 3/2006. (III.2.) rendelete 
módosításáról szóló 18/2010. (IV. 27.) rendelete tartalmazza. 
 
IZ-XVII-04 - jelentős zöldfelülettel ellátott intézményi terület 
Elhelyezhető funkciók:  
- templom  
- templomhoz tartozó temetkezési emlékhely 
- sajátos építményfajták önálló antennatartó szerkezeten nem helyezhetők el. 
 
Beépítési paraméterek:  
- beépítés módja: szabadonálló 
- maximális beépíthetőség 35% 
- legnagyobb szintterületi mutató: 0,5 m²/ m² 
- maximális építménymagasság: 20 m 
- az épület legmagasabb pontja templomtorony esetén: 38 m 
- minimális telekterület: 2500 m² 
- minimális zöldfelület: 50% 
 
A Szabályozási Terv szerint a kizárólag templom építésére alkalmas IZ-XVII-04 övezetbe tartozó ingatlan 
területe 2611 m² lesz. Az ingatlan jelenleg a forgalomképes vagyonelemek között van nyilvántartva. 
 
Tekintettel arra, hogy a templomnak helyt adó telek mérete a korábbi 1921 m² helyett 2611 m² lesz, 
vizsgálnunk kell a hatályos jogszabályi rendelkezéseket. 
Az értékesítés módját Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzat 
vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 52/2004. (X. 27.) rendelete (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) 7. § (14) bekezdése határozza meg, mely szerint 
„Az értékesítés kizárólag árverés útján történhet, kivéve ha az értékesíteni kívánt ingatlan 

a/ értékbecslésben meghatározott forgalmi értéke az 1 millió forintot nem haladja meg, vagy 
b/ az ingatlan idegen tulajdonú felépítménnyel terhelt, vagy 
c/ az ingatlan (telekrész) szabályozás útján jött létre és önmagában nem értékesíthető (nem alakítható ki 
önálló telekként és csak a szomszédos telek tulajdonosa részére értékesíthető), vagy 
d/ 
e/ értékesítése Képviselő-testület döntése alapján meghatározott feltételekkel pályázati úton történik. 
f/ A (14) bekezdés a-c/ pontjaiban meghatározott esetek fennállását a vagyon elidegenítésére döntési 
hatáskörrel rendelkező szerv állapítja meg úgy, hogy egyúttal rendelkezik az elidegenítés módjáról is, 
míg a d/ pontban meghatározott eset fennállásának megállapítása – értékhatártól függetlenül – a 
Képviselő-testület kizárólagos hatáskörét képezi az elidegenítés módjának meghatározásával együtt.” 
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A Képviselő-testület korábban a Vagyonrendelet 7. § (14) bekezdés d/ pontja – „az ingatlan meghatározott 
közösségi célt, vagy közhasznú feladatot szolgál” – alapján hozta meg döntéseit, azonban e pontot az Állami 
Számvevőszék megállapításai alapján alkotott 34/2009. (IX. 17.) rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte, így 
az értékesítésnek és egyben a vevő kijelölésének jogszabályi akadálya van. 
 
A fentiekben foglaltak alapján célszerűnek tartom, ha a Budapest XVII. kerület Rózsaszál-Tiszaörs utca 
sarkán található, az Önkormányzat tulajdonát képező, (136943) helyrajzi szám alatt felvett, 4192 m² 
alapterületű ingatlan teljes területe visszakerül az Önkormányzat törzsvagyonába a korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok közé.  
 
A tárgyi ügyben egyeztetéseket kezdeményeztünk a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközséget 
képviselő dr. Füzesi Zoltán lelkész úrral annak érdekében, hogy a templom felépülhessen, és mindkét fél 
számára megfelelő és elfogadható megoldás szülessen. Az egyeztetések során végül az alábbi megoldásra 
jutottunk.  
 
Az Önkormányzat hozzájárulna ahhoz, hogy a T-84488 ttsz-ú változási vázrajz alapján a 136943/2 helyrajzi 
szám alatt kialakuló, 2611 m² alapterületű, „kivett építési terület” megnevezésű ingatlanra a Budapest-
Rákoscsabai Református Egyházközség ökumenikus templomot építsen, így az Önkormányzat – 
tulajdonjogát megtartva – az ingatlannak a jelen előterjesztés 9. számú mellékletét képező vázrajzon 
meghatározott 2381 m² alapterületű földrészletére földhasználati jogot enged a Budapest-Rákoscsabai 
Református Egyházközség részére. Ezáltal a templom tulajdonjoga és a földterület tulajdonjoga egymástól 
elválik, és a földhasználati jog alapításáról szóló megállapodás alapján a templomtorony, illetőleg 
amennyiben a templom egy ütemben kerülne felépítésre, úgy a templom használatba vételi engedélyének 
jogerőre emelkedését követően a felépítmény a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség 
tulajdonába kerül, és tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezhetővé válik. A templomtorony, 
illetőleg amennyiben a templom egy ütemben kerülne felépítésre, úgy a templom használatba vételi 
engedélyének jogerőre emelkedését követően az Önkormányzat a Budapest-Rákoscsabai Református 
Egyházközség javára a 136943/2 helyrajzi szám alatt kialakuló ingatlan teljes területére földhasználati jogot 
engedélyezne. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 97. §-a és 155. §-a értelmében  
„97. § (1) Az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg. 
(2) Az építkezőt illeti meg az épület tulajdonjoga, ha törvény vagy a földtulajdonossal kötött írásbeli 
megállapodás így rendelkezik. 
(3) A földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát pedig a földre elővásárlási jog illeti meg.” 
„155. § Ha az épület tulajdonjogát az építkező szerzi meg [97. § (2) bek., 137. § (2) bek.], az épület 
tulajdonosát az épület fennállásáig a földre (földrészletre) használati jog illeti meg.” 
 
A földhasználati jog ellenértéke 9.791.250,- Ft + Áfa összegben került meghatározásra, amelyet a Budapest-
Rákoscsabai Református Egyházközség a templomtorony, illetőleg amennyiben a templom egy ütemben 
kerülne felépítésre, úgy a templom használatba vételi engedélyének jogerőre emelkedésétől számított 60 
napon belül fizetne meg az Önkormányzat részére.  
 
Az Önkormányzat 9.791.250,- Ft összeggel támogatná a templom építését, a támogatás összegét utólag, a 
templomtorony, illetőleg amennyiben a templom egy ütemben kerülne felépítésre, úgy a templom 
használatba vételi engedélyének jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül fizetné meg a Budapest-
Rákoscsabai Református Egyházközség részére. 
 
A fenteiket rögzítő szerződések aláírása előtt elengedhetetlenül szükséges a Vagyonrendelet módosítása, az 
ingatlan Szabályozási Terv szerinti kialakítása valamint a földhasználat tekintetében vázrajz készítése. 
 

 
A RENDKÍVÜLI SÜRGŐSSÉG INDOKLÁSA 

 
A Budapest XVII. kerület Rózsaszál-Tiszaörs utca sarkán található ingatlanon tervezett ökumenikus templom 
felépülése érdekében elengedhetetlenül szükséges a Képviselő-testület mielőbbi döntése. 
 
 
A leírtak alapján az alábbi rendeletalkotási és határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé:  
 
 
 



RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatának …./2010. (………) rendeletét az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési 
jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X. 27.) rendelet módosításáról. 
 
 
 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
617/2004. (XI. 18.) Kt. határozatot és az 54/2009. (II. 19.) Kt. határozatot visszavonja. 

 
2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budapest XVII. kerület Rózsaszál utca-Tiszaörs utca sarkán található, az Önkormányzat tulajdonát 
képező, (136943) helyrajzi szám alatt felvett, 4192 m² alapterületű ingatlant az ingatlan szabályozására 
készült T-84488 ttsz-ú változási vázrajz szerint megosztja. 

 
3) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség a T-84488 ttsz-ú változási vázrajz alapján a 
136943/2 helyrajzi szám alatt kialakuló, 2611 m² alapterületű, „kivett építési terület” megnevezésű 
ingatlanra a 4) – 6) pontok teljesülése esetén ökumenikus templomot építsen.  

 
4) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a T-

84488 ttsz-ú változási vázrajz alapján kialakuló 136943/2 helyrajzi számú ingatlannak a jelen határozat 
1. számú mellékletét képező vázrajzon meghatározott 2381 m² alapterületű földrészletére a Budapest-
Rákoscsabai Református Egyházközség részére földhasználati jogot enged, amennyiben  
a) a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség vállalja, hogy a Rózsaszál utca-Tiszaörs utca-

Kékliliom utca-Tiszanána utca által határolt területre vonatkozó KSZT hatályba lépését követő 5 
éven belül a templom kivitelezési munkáit megkezdi, és tájékoztatja Rákosmente Önkormányzatát 
a hasznosítási cél megvalósításáról, 

b) a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség tudomásul veszi, hogy ha az előző pontban 
foglalt kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy az ingatlant vissza kell adnia - kártérítési 
igény nélkül - Rákosmente Önkormányzatának. 

 
5) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

3) pontban meghatározott ingatlan teljes területére a templomtorony, illetőleg amennyiben a templom 
egy ütemben kerülne felépítésre, úgy a templom használatba vételi engedélyének jogerőre emelkedését 
követő naptól kezdődően a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség részére földhasználati 
jogot enged.  

 
6) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

5) pont szerinti földhasználati jog ellenértékét 9.791.250,- Ft + Áfa összegben határozza meg, amelyet a 
Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközségnek a templomtorony, illetőleg amennyiben a templom 
egy ütemben kerülne felépítésre, úgy a templom használatba vételi engedélyének jogerőre emelkedésétől 
számított 60 napon kell megfizetni Rákosmente Önkormányzata részére. 

 
7) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2)-6) pontokban foglalt döntéseinek végrehajtása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Riz Levente polgármester  
Határidő: az értesítésre: a döntés meghozatalát követő 8 napon belül, a telekalakítás elindítására: a 
döntés meghozatalát követő 15 napon belül, az előszerződés aláírására: a döntés meghozatalát követő 
30 napon belül, a végleges szerződés aláírására: a telekalakítás földhivatali átvezetését követő 30 
napon belül 
 

 II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
136943/2 helyrajzi számon kialakuló ingatlanon tervezett ökumenikus templom építését 9.791.250,- Ft 
összeggel támogatja, amennyiben a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség a Rózsaszál utca- 
Tiszaörs utca-Kékliliom utca-Tiszanána utca által határolt területre vonatkozó KSZT hatályba lépését 
követő 5 éven belül a templom kivitelezési munkáit megkezdi.  
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2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

támogatás összegét utólag, a templomtorony, illetőleg amennyiben a templom egy ütemben kerülne 
felépítésre, úgy a templom használatba vételi engedélyének jogerőre emelkedésétől számított 60 napon 
fizeti meg a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség részére. 

 
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1)-2) pontokban foglalt döntéseinek végrehajtása 

érdekében a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközséggel a támogatási szerződést kösse meg. 
 

Felelős: Riz Levente polgármester  
Határidő: az értesítésre: a döntés meghozatalát követő 8 napon belül, a támogatási szerződés aláírására: 
a földhasználati jog alapításáról szóló előszerződéssel egyidejűleg 

 
Budapest, 2010. június 10. 

       
 
 
Fohsz Tivadar 
alpolgármester helyett 
 
Horváth Tamás s.k. 
alpolgármester 

 
Az előterjesztés mellékletei:  
1. számú melléklet: rendelettervezet 
2. számú melléklet:  a (136943) helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapja, térképmásolat 
3. számú melléklet: a 617/2004. (XI. 18.) Kt. határozat 
4. számú melléklet:  az 54/2009. (II. 19.) Kt. határozat  
5. számú melléklet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest XVII. 

kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló, többször 
módosított 3/2006. (III.2.) rendelete módosításáról szóló 18/2010. (IV. 27.) 
rendelete (a továbbiakban: KSZT) 

6. számú melléklet:  a KSZT Szabályozási tervlapja 
7. számú melléklet:  a KSZT Környezetalakítási javaslata 
8. számú melléklet: a (136943) helyrajzi számú ingatlan megosztásáról készült T-84488 ttsz-ú változási 

vázrajz 
9. számú melléklet: földhasználati joggal érintett terület (az I. határozati javaslat 1. sz. melléklete) 
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