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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Morvainé Micsutka Katalin 3060 Pásztó, Fő út 114. szám alatti lakos 2020.szeptember 09. napján 
Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyonának részét képező 
Pásztó, 1973/47 hrsz-ú „kivett közterület” kb. 181 m2 területének vonatkozásában tulajdonszerzési 
szándékkal méltányos vételi összeg megállapítást kérte. 
A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésén a kérelem tárgyalása során felmerült 
körülményekre tekintettel az előterjesztést levette a napirendről. 
 
2020. szeptember 30. napján Morvainé Micsutka Katalin újabb kérelmet nyújtott be a fenti ingatlan 
területének elbirtoklásával kapcsolatban. (1 sz. melléklet) 
 
A beépítetlen”kivett közterület” a kérelmező tulajdonát képező, Pásztó 1925 hrsz-ú természetben a 
3060 Pásztó, Fő út 114. szám alatt lévő ingatlana mögötti háromszög alakú terület.  
Beadványában kérelmező leírta, hogy lekerített területet az 1970-es évektől kezdve nagyapja 
Micsutka József, majd halálát követően édesapja Micsutka Ödön sajátjaként birtokolta, azon 
mezőgazdasági tevékenységet folytatott, továbbá az önkormányzat hallgatólagos beleegyezésével 
azt kerítéssel körbekerítette. 
 
Fentiek alapján kéri, hogy az önkormányzat a térképvázlat szerinti területre vonatkozó tulajdoni 
igényét elbirtoklás címén elismerni szíveskedjen. 
 
Az önkormányzat elismerő nyilatkozata esetén vállalja a tulajdonosváltozás földhivatali 
átvezetéssel összefüggésben felmerült költségek viselését. Az elbirtoklás tényét a közvetlen 
telekszomszédja által aláírt 2020.szeptember 24. napján kelt nyilatkozatával alátámasztotta. 
  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyontárgyak köréről, 
valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: vagyonrendelet) 6. § (1) bekezdése alapján „a  Képviselő-testület a 
rendelet hatálya alá tartozó vagyontárgy feletti tulajdonosi jogokat közvetlenül, vagy átruházott 
hatáskörében eljáró szerve, illetve vagyonkezelő útján gyakorolja a jelen rendeletben foglaltak 
szerint. 
 
Az ingatlan vonatkozásában 1978-ban kisajátítási eljárás megindítása lett bejegyezve a Pásztói 
Földhivatalnál, aminek eredményeként az ingatlan tulajdonjoga az önkormányzat (jogelődjének) 
tulajdonába került. Az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban „kivett közterületként” lett feltüntetve. 
A nemzet vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a helyi önkormányzat vagyona 
törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.  
 
A vagyonrendelet 1. számú függeléke a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájába sorolja az 
elbirtoklás tárgyául szolgáló ingatlant. Nem lehet elbirtoklással tulajdonjogot szerezni azokon a 
dolgokon, melyeket a törvény forgalomképtelennek minősít.  
 
Az ingatlan forgalomképtelenné minősítése kizárja az elbirtoklást. Sőt forgalomképtelen dolog 
tulajdonjoga jogügylet útján sem szerezhető meg. 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Morvainé Micsutka 
Katalin 3060 Pásztó, Fő út 114. szám alatti lakos a Pásztó Városi Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Pásztó, 1973/47 hrsz-ú 3535 m2 területű „kivett közterület” megnevezésű 
ingatlanból kb. 181 m2 területű, beépítetlen terület elbirtoklás tényének elismerésére vonatkozó 
kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1979-ben kisajátítási eljárás következtében a 
Pásztó Városi Önkormányzat, illetve jogelődje kizárólagos tulajdonába került Pásztó 1973/47 hrsz-
ú 3535 m2 területű „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon, az elbirtoklás tényét elismerni nem 
tudja, mivel a nemzet vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a 
vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.) önkormányzati rendeletének 1. 
számú függeléke az ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájába sorolja. Nem lehet 
elbirtoklással tulajdonjogot szerezni azokon a dolgokon, melyeket a törvény forgalomképtelennek 
minősít, ezért a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az elbirtoklás tényét nyilatkozatba 
foglalni nem tudja. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2020. október 02. 
 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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