
Határozati javaslat 
  
…./GB/2017.(………) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda            
Önkormányzata tulajdonát képező Budapest XI.ker. Csató utca (570/75) hrsz-ú közterület          
KSZT szerint építési telekké alakuló 556 m2 nagyságú részét a z 570/74 és 570/76 hrsz-ú               
ingatlanokhoz történő csatolása érdekében elidegeníti a G&B Hosszúréti Ingatlanfejlesztő és          
Üzemeltető Kft részére az alábbi feltételekkel: 

- A vételár 13.488.189,-Ft, amely ÁFA adóterhet nem tartalmaz, mivel az           
elidegenítendő területrész beépített ingatlanhoz kerül hozzácsatolásra. 

- A vételárat egyösszegben, készpénzben az adás-vételi szerződés hatálybalépését         
követő 8 napon belül kell megfizetni. 

- A telekalakítást saját költségviselésben a G&B Hosszúréti Ingatlanfejlesztő és          
Üzemeltető Kft-nek kell elvégeznie. 

- Az 570/76 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett településrendezési         
kötelezettség teljesítése a G&B Hosszúréti Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft-t         
terheli, melynek során elvégzendő munkálatok: 
· a Balatoni út – Kapolcs utca sarkától végig a Balatoni úton a 41-es jelzésű               

villamos megállójáig új gyalogos járda kiépítését. A járda hossza 300 méter, a            
szélessége 1,5 méter, öntött aszfalt, mindkét oldalon kerti szegély közé rakva.           
A keresztező gázvezeték felett a védősáv 1 méteres szélességében viacolor          
burkolattal kell ellátni. 

· a járda megvilágítását biztosítani kell, ezért annak mentén közvilágítás kiépítése           
szükséges, földkábeles kiépítéssel, várhatóan 7 db lámpatest elhelyezésével. 

· a Kft tulajdonát képező 556/22 hrsz-ú ingatlannak Bódog utcával határos           
részét 1,5 méter szélességben 30 méter hosszúságban, azaz 45 m2          
területnagyságban közhasználat céljára biztosítani kell, a jelenlegi kerítés        
átépítése szükséges annak érdekében, hogy a gyalogos közlekedés biztosított         
legyen. Ez az ingatlan értékének csökkentését erdeményezi. 

A munkavégzés teljesítésének határideje a TRSZ-ben meghatározottak szerint         
történjen. 
- Az adásvételi szerződés megkötésére az ajánlat kézhezvételét követő 90 napon           

belül van lehetőség. 
Felkéri a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 
  
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Csernus László elnök 
  

Határozati javaslat 
  

…./GB/2017.(……...) Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a            
G&B Hosszúréti Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft telekalakítási eljárást kezdeményezzen a          
T-88912 számú változási vázrajz alapján a Budapest XI.ker. Csató utca 570/74, (570/75) és             
570/76 hrsz-ú ingatlanok összevonása és megosztása érdekében saját költségviselésben. 
Jelen hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott más          
hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
  



Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: GB elnöke 


