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a Képviselő-testület számára 

telekalakítással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 
tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület, 
 
a Szusza Ferenc Stadion telkei tulajdonjogi rendezése érdekében elengedhetetlen az ingatlano-
kat érintő telekalakítás végrehajtása. Ez praktikusan a stadion (74333 hrsz-ú), valamint az UTE 
egyéb épületei (74335 hrsz-ú) telkének egyesítését jelenti. Mint az az alábbi ábrákon látható, a 
Megyeri út 9. sz. (74335 hrsz-ú) ingatlan a fővárosi szabályozási keretterv (FSZKT) szerint – a tulaj-
doni hányadoknak megfelelően – a Magyar Állam, valamint a GE Hungary Rt., illetve kis részben 
az Újpesti Önkormányzat tulajdonában van, ami azt jelenti, hogy a telekalakítás keretében 
egyidejűleg gondoskodni kell a közös tulajdon megszűntetéséről, az ingatlan telekkönyvi meg-
osztásáról is.  
  

 

 
A Megyeri út 9. sz. telek tulajdonjogi arányának megfelelően az Önkormányzati telekhányad 
fizikai leválasztása – a Labdarúgó utcában létesített és folyamatosan használt közterületi parkoló 
formájában – megtörtént, az UTE és a GE Hungary Rt. által használt telekrészek pedig már több 
évtizede egymástól függetlenül működnek, a mindeddig csak használat szerint megosztott terü-
letek határán kerítés létesült. 
 
A PRO-PLAN Rt. (Joubert László geodéta) által készített T-82477 számú változási vázrajz – a tulaj-
doni hányadoknak megfelelően – a GE Hungary Rt. számára 74333/2 hrsz-on, míg az Újpesti Ön-
kormányzat részére (74333/3) hrsz-on önálló telket alakít ki, a Megyeri út 9. sz. ingatlan visszama-
radó részét pedig (74333/1 hrsz-on) a Szusza Ferenc Stadion telkével egyesíti. A vázrajz tartalma 
mind a meglévő tulajdoni arányoknak, mind a tényleges területhasználatnak megfelel, egyben  
a jégstadion építésjogi helyzetét is rendezi. 
 
A telekalakítás földhivatali engedélyezése csak az érintett tulajdonosok egybehangzó egyetér-
tése esetén lehetséges, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi ha-
tározati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 
…/2014. (…) sz. határozata 
(tervezet) 
 
A Képviselő-testület a Megyeri út 9. sz. (74335 hrsz-ú) és a Megyeri út 11-13. sz. (74333 hrsz-ú) tel-
keket érintő T-82477 számú változási vázrajz szerinti telekalakítással egyetért, egyben tulajdonosi 
hozzájárulást ad a tervezett telekalakítás végrehajtásához. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a telekalakítás engedélyezési eljárása során a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Újpest, 2014. január 21. 
 
 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
Melléklet: 
 T-82477 változási vázrajz 
 területkimutatás 
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melléklet 
 

 
T-82477 változási vázrajz 
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területkimutatás a T-82477 változási vázrajzhoz 


