
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Budapest XI.ker. Csillagőszirózsa u. 1367 hrsz-ú 3.944 m2 nagyságú „kivett beépítetlen            
terület” megnevezésű ingatlan tulajdonosai: 

30/54-ed részben Horváth Imre 2.191 m2  
24/54-ed részben Újbuda Önkormányzata 1.753 m2 

  
Az ingatlanra hatályos KSZT és a KVSZ előírásai alapján az ingatlant két utca bővítéssel,              
illetve megnyitással kapcsolatban közterület lejegyzés érinti. 
Övezeti besorolása L6/A-XI., melynek beépítési paraméterei az alábbiak: 

-          beépíthetőség: 10% 
-          építménymagasság: 5,0 méter 
-          szintterületi mutató: 0,2 
-          min. telekméret: 2.000 m2 

  
Az ingatlan mellett elhelyezkedő 1368/1 hrsz-ú 2.462 m2 nagyságú, a 1356/3 hrsz-ú 213 m2              
nagyságú, a 1368/2 hrsz-ú 1.196 m2 nagyságú és 1366/2 hrsz-ú 2.857 m2 nagyságú ingatlanok              
1/1 tulajdoni hányad arányban Önkormányzatunk tulajdonát képezik. A 1369 hrsz-ből 
2.341 m2 tulajdoni hányaddal rendelkezünk. 
  
A KSZT alapján a fent megjelölt ingatlanok összevonása, majd újraosztása révén van            
lehetőség önálló ingatlanok kialakítására. 
Jelenleg a területen nincs kiszabályozott közterület, nem rendelkezik közművekkel. A KSZT           
alapján nagy alapterületű telkek kialakítására van lehetőség, 10%-os beépítéssel és max. 
2 lakásos épület építésével. 
  
Korábban, 2016. júniusában a 1367 hrsz-ú ingatlan társtulajdonosa, Horváth Imre tulajdoni           
hányadát 50 mFt vételáron ajánlotta fel Önkormányzatunknak. Majd 2016. júliusában 
24 mFt-ra módosította ajánlatát. 
  
Mivel a 2016.évi költségvetés „Ingatlanvásárlás, elővásárlás” során ilyen összegű szabadon          
felhasználható pénzeszköz nem állt rendelkezésre, továbbá, mivel az ingatlan és környezete is            
jelentős összegű fejlesztést igényelne, a tulajdoni hányad megvétele nem állt          
Önkormányzatunk érdekében, így a T. Bizottság részére ez ügyben előterjesztés nem készült. 
 
2016. novemberében Horváth Imre tulajdonos fia, Horváth S. Gergely nyújtott be           
Önkormányzatunkhoz kérelmet, melyben arról tájékoztatott, hogy szeretné édesapjától 24         
mFt vételáron tulajdoni részét megvásárolni készpénzben és kérte Önkormányzatunk arra          
vonatkozó előzetes nyilatkozatát, hogy amennyiben fenti paraméterekkel az adásvételi         
szerződést megkötnék Önkormányzatunk kíván-e élni elővásárlási jogával. 
  



Horváth Imre részére az eladás azért vált fontossá, mert a vételárból tudná fedezni felesége              
folyamatos, 24 órás ápolását. 
  
A T. Bizottság részéről 2016. december 14-én az alábbi határozat született: 
819/GB/2016.(XII.14..) Határozat 
A Gazdasági Bizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Budapest               
XI.ker. Csillagőszirózsa u. 1367 hrsz-ú ingatlanban Horváth Imre 30/54-ed tulajdoni hányadának (2.191 m2)             
Horváth S. Gergely részére 24.000.000,-Ft vételáron történő értékesítése – a felek között 
2016. november 11-én kelt nyilatkozatban foglalt feltételekkel –esetén az Önkormányzat elvileg nem kíván élni              
elővásárlási jogával. 
Az elővásárlási jognyilatkozatot – jelen határozatban foglaltak alapján – a megkötött adásvételi szerződés             
benyújtását követően kívánja megtenni. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: GB elnöke 
  
Horváth S. Gergely és Horváth Imre 2017. február 14-én megkötötte az adásvételi szerződést,             
mely a korábbi kérelmében megjelöltek szerint került megkötésre 24.000.000,- Ft vételáron,           
amelynek megfizetése 2017. május 31. napjáig történne meg. 
  
2017. február 17-én Horváth S. Gergely az aláírt és dr. Madarassy Tamás ügyvéd által              
ellenjegyzett adásvételi szerződést benyújtotta Önkormányzatunkhoz és kérte, hogy a 
T. Bizottság a korábbi elvi nyilatkozata figyelembevételével az elővásárlás kérdésében          
nyilatkozatát megadni szíveskedjen. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2017. március 14. 

  
Tisztelettel 

  
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

   jegyző megbízásából: 
   Büki László igazgató  

 


