
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  

A Budapest, XI. ker. Minerva utca 17. szám előtti (5433/1) hrsz-ú közterület 242 m2              
nagyságú részét a Minerva utca 17. szám alatti 5437/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai kertjükhöz             
hozzákerítve használják. 
Az ingatlan tulajdonosa 134/200 tulajdoni hányad arányban Nagy Marina, 33/200 tulajdoni           
hányad arányban Kubovics Zoltán, 33/200 arányban Kubovics Éva (névváltozást követően          
Kubovics Villő).  
  
Az ingatlanrész megvásárlásával kapcsolatban a tulajdonosok és az Önkormányzat között          
2010. évet követően több alkalommal egyeztetés történt, de az adásvételi szerződés nem jött             
létre, ezért a közterület használatának következtében közterület-használati díj került         
megállapításra. A XIV-503-8/2012. és XIV-1584-5/2015. ügyiratszámú határozatban       
megállapított közterület-használati díjat az ingatlan nagyobb részének tulajdonosa        
határidőben megfizette, a Kubovics testvérek többszöri felszólítást követően 2017. augusztus          
24-én fizették meg. 
Az ingatlanrészt ténylegesen a haszonélvező Kubovics Jenő használta. Halálát követően          
gyermekei a közterület használatát rendezni szeretnék. 
  
A közterület-használati díj 2015. május 31. napjáig megállapításra került. 2015. június 1.            
napját követően a 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Közterület rendelet)           
alapján közterület-használati szerződés megkötése indokolt. 
A Közterület rendelet 24. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  
  
„A közterület hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően történő          
használata esetében – a ténylegesen használt időtartamra és területre – az e rendelet szerinti              
közterület-használati díj háromszorosa is megállapítható.” 
  
Kubovics Zoltán és Kubovics Villő jelenleg azzal a kéréssel fordul Önkormányzatunkhoz,           
hogy T. Bizottság a háromszoros díj megállapításától tekintsen el, tekintettel arra, hogy az             
ingatlanrészt használó Kubovics Jenő abban a hiszemben volt, hogy az általa használt            
ingatlanrészt az elmúlt évek során elbirtokolta. Többször tájékoztattuk, hogy a közterület           
elbirtoklása nem lehetséges. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



A kerítés jogi határra való visszahelyezése nem jelent megoldást, mert a gépkocsitároló            
közterületre kerülne.  
  
A kérdés rendezésére lehetőség van a 242 m2 közterület Minerva utca 17. számú ingatlanhoz              
történő csatolásával. Az értékbecslés költsége, a telekalakításhoz szükséges változási vázrajz          
és az engedélyezés költsége a Vevőket terheli, amelyhez a másik tulajdonosnak is hozzá kell              
járulnia. 
  
A vétellel kapcsolatban a tulajdonosok közös álláspontjának kialakítása érdekében Nagy          
Marinát megkeressük. 
  
Tekintettel arra, hogy az ingatlanrész megvásárlásának szándéka nem mentesíti a          
tulajdonosokat a használat jogszabálynak megfelelő rendezése alól, ezért a vétel szándékával           
az Önkormányzat akkor tud érdemben foglalkozni, ha a közterület-használat díját az           
Önkormányzat részére megfizetik és a vétel ügyében azonos álláspontra helyezkednek.  
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. augusztus 29.  

  
  
  
  

                                             Tisztelettel: 
  

  
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

 jegyző megbízásából: 
Büki László igazgató 

  
  
  
  
  

 


