
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
 
A Lágymányosi öböl területén a Kopaszi Gát Kft ingatlanfejlesztést szeretne végrehajtani,           
mely a Dombóvári út – Duna folyam – Kelenföldi hőerőmű Északi területhatár – Budafoki út               
által határolt területegységet foglalja magában. 
  
A fejlesztési területen lakó, iroda, kereskedelem és szálloda funkciójú épületek létesülnek, de            
főként lakások nyernek elhelyezést. 
  
A 105/2016.(V.13.)Korm. rendelet alapján a fejlesztési beruházással összefüggő        
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűek. 
  
Az ingatlanokat magában foglaló területre a 30/2016.(XII.19.)XI.ÖK. számú elfogadott         
KÉSZ van hatályban. A KÉSZ alapján az ingatlanok tulajdonosa, a Kopaszi Gát Kft             
telekalakítást kíván végrehajtani a T-88547 ttsz. változási vázrajz alapján, mely          
telekalakításra a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala az engedélyt a           
2017. április 24-én kelt 800217/13/2017. számú határozata alapján megadta. A határozat és a             
vázrajz az előterjesztés mellékletét képezi, mely telekalakítás a határozatban megjelölt          
ingatlanok rendezésére vonatkozik. 
  
A telekalakításba bevont ingatlanok közül a 

(4042/112) hrsz-ú 5.102 m2 nagyságú „kivett közterület” 
(4042/113) hrsz-ú 7.122 m2 nagyságú „kivett közterület” 
(4044/2) hrsz-ú 5.930 m2 nagyságú „kivett közterület” 

megnevezésű ingatlanok képezik Önkormányzatunk tulajdonát. 
  
A telekalakítás következtében ezen közterületi ingatlanokból összesen 4.718 m2 nagyságú          
hányad a KÉSZ rendelkezései alapján részben építési telekké alakul (a Vi-2-XI-ID           
„intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű intézmény domináns” építési övezet) 990         
m2, míg a fennmaradó terület közösségi térként kerülne kialakításra. 
  
A Kopaszi Gát Kft csereként a 4013 hrsz-ú 579 m2, a 4014 hrsz-ú 1.788 m2, a 4015/1 hrsz-ú                  
1.920 m2, a 4015/2 hrsz-ú 2.810 m2 és a 4016 hrsz-ú 12.192 m2, összesen 19.289 m2 nagyságú                 
Dunapart mellett elhelyezkedő ingatlan-együttest ajánlotta fel, mely ingatlanok Z-KP-XI/D.         
„közpark” övezeti besorolásúak. 
  
A csere tárgyát képező ingatlanokra ingatlanforgalmi értékbecslést készíttetett        
Önkormányzatunk a Region Immo Kft-vel. Az értékbecslésben az önkormányzati tulajdonú          
ingatlanrészek értéke nettó 35.354.330,-Ft, míg a Kopaszi Gát Kft tulajdonát képező           
ingatlanok értéke nettó 40.945.000,-Ft összegben került meghatározásra. 
  
Csereügylet esetében az ingatlanok forgalmi értékét értékarányosan kell megállapítani, így az           
értékazonosság a nettó 35.354.330,-Ft-ban került felek által elfogadásra. Mivel a csereügylet           
két adásvételnek tekintendő, a vételárat terhelő ÁFA összegét a Kopaszi Gát Kft fizeti meg              
Önkormányzatunk helyett. 
 
 



 
 
 
A telekalakítás tartalmaz közterület lejegyzést is, mely érinti a (4042/136) hrsz-ú 2.898 m2,             
melyből jelenleg 2.860 m2, a 4042/141 hrsz-ú 8.878 m2, melyből jelenleg 7.684 m2 és a               
(4042/152) hrsz-ú 2.349 m2 (mindösszesen 12.893 m2) ingatlanokat, melyet térítésmentesen          
Önkormányzatunk tulajdonába adja a Kopaszi Gát Kft. 
  
Fentieket tartalmazó megállapodás „telekalakításról és tulajdonjog átruházásról” elkészült,        
mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a telekalakítás, ingatlancsere és térítésmentes területátadás           
ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
  
Budapest, 2017. október 11. 
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