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Tisztelt Bizottság! 
 
2015. évben derült ki számunkra, hogy Kismaros Község Önkormányzatának ingatlan nyilvántar-
tása és a valós állapot, valamint a földhivatali nyilvántartás között jelentős eltérés mutatkozik. 
Ennek köszönhetően 2016. évben felkértük a Meridián Földmérési Szolgáltató Közkereseti Tár-
saságot (továbbiakban: Cég) az Önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálatára és annak 
valós állapotnak megfelelő javítására. Erre azért is van nagy szükség, mert néhány esetben az ál-
lami normatíva, illetve pályázatokkal kapcsolatos információk alapja az az ingatlanvagyon statisz-
tika, amely sok éve nem megfelelő adatokat, információkat tartalmaz.  
 
A Cég a szerződésben foglalt feladatait előzetesen 2016. augusztus 31-ei határidővel vállalta, ame-
lyet egy ízben 2016. szeptember 30-ára módosítottunk, mivel időközben kiderült, hogy több a 
teendő, mint az elsőre gondoltuk. A Cég 2016. szeptember 26-án készült el a vagyonkataszterünk 
felülvizsgálatával, a felülvizsgálatról szóló jelentés az előterjesztésem mellékletét képezi. A jelen-
tésben több olyan problémát felsorol a felülvizsgálatot elvégző Cég, amelyeket még ebben az év-
ben ki kell javítani, hogy a 2017. március 20. napjáig teljesítendő ingatlanvagyon statisztikánk már 
ténylegesen a valós állapotnak megfelelően kerüljön elküldésre – szemben az előző évtizedek 
adatszolgáltataival. 
 
A felülvizsgálat során a következő hibák kerültek napvilágra: 
 

a) a nyilvántartás nem volt folyamatosan vezetve; 

b) kódolások hibásak; 

c) hiányzott az ingatlan tulajdonosának feltűntetése; 

d) az ingatlanokon sok esetben nincs feltűntetve az épület; 

e) hiányzik az aranykorona érték; 

f) nincs Z lap rögzítve, ami zöldterületet jelent; 

g) pataknak nem lehet értéke, mégis volt; 

h) belterületi és külterületi utak nem voltak különválasztva; 

i) a Szokolyai út egy része a közútkezelő helyett a mi nevünkön van; 

j) a kataszterben nincs jele sem a sportcsarnoknak, sem a sportpályának; 

k) P+R parkoló MÁV terület; 

l) a Polgármesteri Hivatalnak nincs értéke; 

m) az 1696 helyrajzi számú présház nem az önkormányzat tulajdona, mégis – egy pályázat ke-
retében – fel lett újítva önkormányzati pénzen, azonban a tulajdonos hozzájárulásának 
egyenlőre nincs nyoma; 

n) a Kossuth Lajos úti szobornak, lépcsőnek nincs értéke; 

o) Köztársaság téren nincs külön értéke a lépcsőnek és a szobornak; 

p) Szokolyai útra van aktiválva az egész szennyvízcsatorna értéke; 

q) Szarvas szobornak nincs értéke; 

r) Iskolának, Sportcsarnoknak nincs értéke; 

s) Posta melletti szobornak nincs értéke; 
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t) a Posta épülete is az Önkormányzat tulajdonában van (erre vonatkozó megállapodásnak 
azonban nincs nyoma a Magyar Posta Zrt-vel); 

u) Ganz Üdülő műszaki állapotára vonatkozó információkat pótolni kell; 

v) több szobor nem szerepel a nyilvántartásban; 

w) jónéhány híd sem szerepel a nyilvántartásban; 

x) több utcának nincs értéke a nyilvántartásban. 
 
 
 
 
Kismaros, 2016. október 11. 
 
 dr. Horváth Péter 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az 
Önkormányzat vagyonkataszteréval kapcsolatos jelentést megismerte, az abban foglalt javaslatok, 
pontosítások végrehajtására javasolja felkérni a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalt. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016.12.31. 
















