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307/2010/12.02. 
Előterjesztés száma:     

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

 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS  
 
 
Tárgy: Javaslat a Budapest XVII. kerület 136943/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest 
XVII. kerület Tiszaörs utca és Rózsaszál utca sarkán elhelyezkedő ingatlan 54 m² területű részének 
bérbeadására 
 
 
Készítette:    dr. Zsigó Anikó s.k.  irodavezető 
 
    dr. Mód Kristóf s.k. ügyvéd 
 
 
Egyeztetve:    Némethné Sári Irén s.k. irodavezető  
 
    Bolberitz Henrik s.k. főépítész 
  
 
Látta:    dr. Dombóvári Csaba s.k. aljegyző  
 
 
 
 
Illetékes bizottság:   Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 
    Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottság 
 
 
 
 
 
Javasolt meghívott:   dr. Füzesi Zoltán lelkész 
 
 

 
BUDAPEST FŐVÁROS XVII .  KERÜLET RÁKOSMENTE  

ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
ALPOLGÁRMESTERE 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 265/2010. (VI. 17.) 
Kt. határozatában arról döntött, 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. 
 
A Képviselő-testület hozzájárult 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 fenti hivatkozott határozat 4) – 6) pontjainak teljesülése esetén 
ökumenikus templomot építsen.  
 
A Képviselő-testület továbbá úgy döntött, hogy a T-84488 ttsz-ú változási vázrajz alapján kialakuló 136943/2 
helyrajzi számú ingatlannak a 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. 

 
A fenti határozatban foglaltak alapján indított telekalakítási eljárást a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal 
a 800257/4/2010. számú határozatával a T-84488 ttsz-ú változási vázrajz szerint engedélyezte.  
 
Az ingatlanon áll a Magyar Telekom Nyrt. használatában lévő adótorony is. Az adótorony tekintetében 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata valamint a Westel 900 GSM Mobil Távközlési 
Rt. között 1998. április 14. napján közterület-használati megállapodás jött létre a 136943 helyrajzi szám alatt 
felvett ingatlan 12 m² alapterületű területének használata vonatkozásában. A szerződést a felek 5 év 
határozott időtartamra kötötték meg. 
 
Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata mint elsőfokú építési hatóság a 
23/2774/3/2006. számú 2006. október 30. napján kelt határozatával kötelezte a T-Mobil Magyar Telekom 
Nyrt-t, hogy a Budapest XVII. kerület, Tiszaörs tér 136943 helyrajzi számú ingatlanon lévő antenna torony 
használatát szüntesse meg a határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 hónapon belül. 
Ezt követően az elsőfokú hatóság a 23/1774/2007. számú 2007. április 23. napján kelt határozattal a 
23/2774/3/2006. számú kötelező határozatát aszerint javította ki, hogy a teljesítési határidőt 2007. június 
30. napjában állapította meg.  
A Magyar Telekom Nyrt. a fenti döntést megfellebbezte. Az ügyben eljáró Közép-Magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztálya 81-1762/2007. számú 2007. szeptember 21. napján kelt 
határozatával a 23/1774/2007. számú elsőfokú határozatot megsemmisítette.  
 
A 2010. évben egyeztetéseket folytattunk a Magyar Telekom Nyrt-vel a terület használati díjának 5 évre 
visszamenőleg történő megtérítéséről valamint az adótorony fennálltáig az igénylendő területbérleti díj 
meghatározása érdekében. 
 
A fentiek alapján a Magyar Telekom Nyrt. visszamenőleg az alábbi használati díjat fizetné ki Budapest 
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának: 
 
2005. 07. 01. – 2005. 12. 31. 443.762,- Ft + Áfa 
2006. 01. 01. – 2006. 12. 31. 919.475,- Ft + Áfa 
2007. 01. 01. – 2007. 12. 31. 955.335,- Ft + Áfa 
2008. 01. 01. – 2008. 12. 31. 1.031.761,- Ft + Áfa 
2009. 01. 01. – 2009. 12. 31. 1.094.699,- Ft + Áfa 
2010. 01. 01. – 2010. 12. 31. 1.140.780,- Ft + Áfa 

Összesen: 5.585.812,- Ft + Áfa 
 
Az éves területbérleti díj mértékét javaslom 2.000.000,- Ft + Áfa összegben meghatározni, amelyet 2011. 
december 31. napját követően javaslok évente az infláció mértékével egyezően megemelni.  
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A Magyar Telekom Nyrt. 2010. február 3. napján kelt levelében jelezte a Rákoskerti Templom Alapítvány 
részére, hogy a templom felépítését 20.000.000,- Ft-tal támogatnák. 
 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 265/2010. (VI. 17.) Kt. határozatában a kialakuló 136943/2 hrsz-ú, 
2611 m² alapterületű ingatlan 2381 m² alapterületű része felett rendelkezett csak, ezért a fennmaradó 230 
m² területen található adótorony vonatkozásában is jogosult önállóan dönteni. 
 
 
A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

84488 ttsz-ú változási vázrajz alapján a 136943/2 helyrajzi szám alatt kialakuló, 2611 m² alapterületű, 
„kivett építési terület” megnevezésű ingatlan 54 m² alapterületű részét 2011. január 1. napjától az 
ingatlan 2381 m² területű részén épülő templomtorony, illetőleg amennyiben a templom egy ütemben 
épül fel, úgy a templom használatba vételi engedélyének jogerőre emelkedése napjáig a Magyar Telekom 
Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére bérbe adja, amennyiben a Magyar Telekom Nyrt. 
vállalja, hogy  
a) a terület használata után visszamenőleg  

a 2005. 07. 01. – 2005. 12. 31. közötti időtartamra 443.762,- Ft + Áfa 
a 2006. 01. 01. – 2006. 12. 31. közötti időtartamra 919.475,- Ft + Áfa 
a 2007. 01. 01. – 2007. 12. 31. közötti időtartamra 955.335,- Ft + Áfa 
a 2008. 01. 01. – 2008. 12. 31. közötti időtartamra 1.031.761,- Ft + Áfa 
a 2009. 01. 01. – 2009. 12. 31. közötti időtartamra 1.094.699,- Ft + Áfa 
a 2010. 01. 01. – 2010. 12. 31. közötti időtartamra 1.140.780,- Ft + Áfa 

azaz mindösszesen 5.585.812,- Ft + Áfa összegű használati díjat a bérleti szerződés aláírását 
követően kiállított számla átvételétől számított 30 napon belül megfizeti; 

b) ha a templomtorony megépül, azaz szerkezeti készültségét tekintve alkalmas a bázisállomás 
áttelepítésére, úgy a bázisállomást áthelyezi a jelenlegi toronyszerkezetről, továbbá az áthelyezést és 
az üzembe helyezést követően elbontatja a jelenlegi toronyszerkezetet.   

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

1. pontban meghatározott terület éves bérleti díját 2.000.000,- Ft + Áfa összegben állapítja meg, 
amelyet 2011. december 31. napját követően évente egy alkalommal a Központi Statisztikai Hivatal által 
a tárgyévben közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben megemel.  

 
Felelős: Riz Levente polgármester  
Határidő: az értesítésre: a döntés meghozatalát követő 8 napon belül, szerződés aláírására: a döntés 
meghozatalát követő 30 napon belül  
 

Budapest, 2010. november 24. 
       

 
Fohsz Tivadar s.k. 
alpolgármester 

 
Az előterjesztés mellékletei:  
1. számú melléklet: 265/2010. (VI. 17.) Kt. határozat melléklettel együtt 
2. számú melléklet:  Budapest 1. számú Körzeti Földhivatal 800257/4/2010. számú határozata 
3. számú melléklet: Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

23/2774/3/2006. számú határozata  
4. számú melléklet:  Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 23/1774/2007. 

számú határozata  
5. számú melléklet: Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztálya 81-

1762/2007. számú határozata  
6. számú melléklet:  az 1998. április 14. napján kelt közterület-használati megállapodás 
7. számú melléklet: antenna torony alaprajzi elrendezése 
8. számú melléklet: a Magyar Telekom Nyrt. 2010. február 3. napján kelt, a Rákoskerti Templon 

Alapítvány részére küldött levele 
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