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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyán belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti temető tulajdonjogának ügye
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A földhivatali nyilvántartás szerint az Őrbottyán, belterület 310 hrsz. és a 312 hrsz. alatti ingatlanokon,
városunk őrszentmiklósi részén található temetőben levő területek a Római Katolikus Egyház
tulajdonát képezik.
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala 2017. június 29-én kelt végzésében felhívta az
önkormányzatot a Római Katolikus Egyházzal történő megállapodás megkötésére vagy a
tulajdonviszonyok rendezésére.
Hasonló megállapodás már született 2012. május 7-én az Őrbottyán 3397 hrsz. alatti vácbottyáni
temető vonatkozásában, melynek tulajdonjogát a Római Katolikus Egyház díjmentesen ruházta át
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzatára köztemető működtetése céljából.
Levélben kerestük meg Dr. Beer Miklós megyéspüspök urat, melyben kértük, hogy a településen
található temetők egységes működése érdekében járuljon hozzá a fenti ingatlanok tulajdonjogának
díjmentes átruházáshoz. A püspök úr 2019. február 4-én kelt válaszában tudatja az önkormányzattal,
hogy az átruházáshoz ellentételezésként köszönettel venné az Egyházmegyei Hatóság csereingatlan
biztosítását vagy egy méltányos összeg megállapítását.
2018. évben elkészült a teljes temető digitális felmérése. Az adatok alapján az őrszentmiklósi temető
teljes területe 18 172 m², ebből az érintett 310 hrsz. és 312 hrsz. alatti ingatlanok 3 376 m² területűek.
A temetőben összesen 1 136 darab sírhely található, az egyházi részen 287 darab sírhely helyezkedik
el. Az egyházi területen mindösszesen 10-15 darab sírhely kialakítására van lehetőség, míg az
önkormányzati részen ez a szám 250-300 darab sírhelyet jelent.
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A tulajdonviszony rendezésével érintett ingatlanok (piros sraffozással jelölve az önkormányzati
tulajdon, zöld sraffozással jelölve az egyházi tulajdon)
Az egyházi tulajdonú temetőrész elhelyezkedéséből adódóan a temető fenntartását és üzemelését a
tulajdonjognak megfelelően meg lehet osztani. A temető érdemi bővítésére az önkormányzati
területen van lehetőség, az egyházi tulajdonú részen jellemzően a meglévő sírhelyek újbóli
hasznosítására van csak mód.
Az ingatlanok a hatályos helyi építési szabályzat szerint különleges – beépítésre nem szánt –
övezetbe (KbT-1) soroltak. Az önkormányzati vagyonkataszter szerint forgalomképtelen
vagyonelemnek minősülnek.
Jelenleg részben az Őrbottyáni Gazdálkodó és Műszaki Ellátó Szervezet, részben Gyügyei Zoltánné
egyéni vállalkozó végzi a nem önkormányzati tulajdonban levő temetőrészen is az üzemeltetési
feladatokat.
Az előterjesztés részét képezi Dr. Beer Miklós megyéspüspök levele.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2011. (VIII. 01.) határozata a
vácbottyáni temető tulajdonba vétele és működtetése tárgyában.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azt a javaslatot támogatja, amely szerint az
önkormányzat az Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti ingatlant térítésmentesen
átveszi, amennyiben ezt a Római Katolikus Egyház térítésmentesen tulajdonba adja.
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Abban az esetben, ha a Római Katolikus Egyház a tulajdonjogát továbbra is fenn kívánja tartani, a
temető használatának és üzemeltetésének feltételeit a feleknek szerződésben kell rögzíteniük.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019. (II. 27.) számú határozata az
Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312. hrsz. alatti tulajdonjogának megszerzése
érdekében
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) az Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti ingatlanokat
megvásárolja ……….Ft összegért a Római Katolikus Egyháztól,
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés megkötésére.
VAGY
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) az Őrbottyán, belterület 310 hrsz. és 312 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának
megszerzése érdekében ……. értékű/…. hrsz-ú csereingatlant ajánl fel a
Római Katolikus Egyház részére,
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés megkötésére.
VAGY
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) az Őrbottyán, belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti ingatlant
térítésmentesen átveszi, amennyiben ezt a Római Katolikus Egyház
térítésmentesen tulajdonba adja. Abban az esetben, ha a Rókai Katolikus
Egyház a tulajdonjogát továbbra is fenn kívánja tartani, akkor a temető
használatának és üzemeltetésének feltételeit a feleknek szerződésben kell
rögzíteniük.
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Őrbottyán, 2019. február 13.
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