
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Budapest XI.ker. Barackmag utca 1483/1 hrsz-ú 2.170 m2 nagyságú „kivett beépítetlen            
terület” megnevezésű ingatlan 2/4-ed része Önkormányzatunk, míg további 2/4-ed része 
dr. Salamon Lászlóné tulajdonát képezte. 
  
Önkormányzatunk a tulajdoni hányadát magántulajdonosoktól 2010-ben vásárolta meg. A         
volt tulajdonos az ingatlan Barackmag utca felüli részét használta, mely Önkormányzatunké,           
míg az erdő felé eső területét az ingatlannak Salamon Lászlóné és családja használta. 
  
Salamon Lászlóné 2017. június 30-án adásvételi szerződést kötött Bagdy Péter és 
Baksay-Szabó Áron vevőkkel, akik jelenleg ¼ - ¼ részben tulajdonosai az ingatlannak. Az             
adásvételi szerződésben a vételár 30.000.000,-Ft volt. 
  
Az érvényben lévő szabályozás szerint a két telekrész közötti új utca megnyitásával az             
megosztható, melyhez a mellette fekvő 1482/1 és 1481/1 hrsz-ú, magántulajdont képező           
ingatlanok csatolása is szükséges. 
A telekalakítás végrehajtásában nehézséget okoz, hogy a 1478/4 hrsz-ú erdő a szóban forgó             
ingatlan és a 1486 hrsz-ú – mely Önkormányzatunk tulajdona – közé ékelődik. A rendezés              
az erdő területből részbeni lejegyzéssel, majd hozzájegyzéssel járna, illetve a szabályos           
méretű közterület kialakítása miatt az erdőterület vesztesége telekcsere útján pótolható lenne.           
Az erdészeti hatóság azonban ehhez nem adja hozzájárulását, mellyel a magántulajdonosok           
és az Önkormányzat is már több ízben próbálkozott. 
  
A telek rendezése, megosztása így nem készült el. Jelenleg új szabályozás (KÉSZ) készítése             
van folyamatban, melyben felmerült a közterület az erdő beékelődő területrésze melletti           
kialakítása vagy magánút létrehozása is. Mindezen rendezés érinti az ingatlanban lévő,           
Önkormányzat által használt ingatlanrészt, csökkentve annak területét. 
  
Fentiek ismeretében Bagdy Péter és Baksay-Szabó Áron vételi szándéknyilatkozatot nyújtott          
be az önkormányzati tulajdoni hányadra. Az ingatlanrész vételárát a telket érintő szabályozás            
miatt 24.000.000,-Ft összegben jelölték meg. 
  
Önkormányzatunk elkészítette az ingatlanrész forgalmi értékbecslését, ami 23.582.677,-Ft +         
ÁFA, összesen 29.950.000,-Ft (21.733,-Ft/m2 + ÁFA) értéket állapított meg. A vételár           
megállapításakor az értékbecslő figyelemmel volt arra, hogy az ingatlan részben út célú            
hasznosításra kerül a későbbiekben. 
  
A jelenleg hatályban lévő 30/2006.(IX.29.)XI.ÖK. számú rendelettel jóváhagyott KSZT –          
mely beleolvad a KVSZ vonatkozó övezeti rendelkezésébe – alapján övezeti besorolása 
L6-XI/M1. „Rupphegy hegyvidéki, kertvárosias, szabadonálló beépítésű lakóterület”,       
melynek beépítési paraméterei az alábbiak: 

·         beépítési mód: szabadonálló 
·         beépíthetőség: 15% 
·         építménymagasság: max. 5,0 méter 
·         szintterületi mutató: 0,3 
·         min. telekméret: 1.000 m2 



  
Az ingatlanrész értékesítése során javasolható a későbbiekben az ingatlant érintő lejegyzés           
vagy korlátozás esetén sem kíván az Önkormányzat kártalanítást fizetni. 
  
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a 2017.évi költségvetésben az 1.26.2. soron „Telek,            
épület értékesítés” 301.058 eFt került betervezésre. Jelenleg a teljesült bevétel 124.757 eFt,            
így szükség lenne a jelenlegi tulajdoni hányad elidegenítéséből származó bevételre. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az értékesítés ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
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