
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest XI.ker. Irhás köz 1443/3 hrsz-ú 1.523 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület”             
megnevezésű ingatlan Herczog Krisztina tulajdonát képezi. 
  
A jelenleg hatályos KSZT az Irhás köz bővítése céljából az ingatlanból közterület            
lejegyzéséről rendelkezik. A tulajdonos elkészíttette a telekhatár rendezésére vonatkozó 
T-88468 ttsz. változási vázrajzot, melyet a Földhivatal 2016. december 15-én záradékával           
ellátott. A telekalakításra vonatkozó engedély 2017. május 12-én került kiadásra, mely 
2017. június 12. napján emelkedett jogerőre. 
A vázrajz szerint (1443/11) hrsz-on 37 m2 nagyságú „kivett közút” megnevezésű ingatlan            
kerül lejegyzésre, melyet a tulajdonos térítésmentesen kívánt átadni az Önkormányzat          
tulajdonába. 
  
A T. Bizottság a térítésmentes önkormányzati tulajdonba adást elfogadta, mellyel          
kapcsolatban az alábbi határozat született: 
496/GB/2017.(IX.6.) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy tulajdonosi              
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapest XI.ker. Irhás köz 1443/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlan               
telekrendezését a T-88468 ttsz. változási vázrajz alapján elvégezze. 
Az ingatlanból (1443/11) hrsz-on kialakuló 37 m2 nagyságú „kivett közút” megnevezésű ingatlan térítésmentes             
önkormányzati tulajdonba adását az Önkormányzat elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert a tulajdonba adásról rendelkező megállapodás megkötésére. 
Határidő: 2017. október 30.  
Felelős: Csernus László elnök 
  
A térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásról rendelkező szerződés elkészült és az felek           
által 2017. november 23-án került aláírásra, majd a Földhivatalhoz történő benyújtására is            
sor került az Önkormányzatot képviselő ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd által. 
  
A telekalakítási eljárást az ingatlan tulajdonosa, Herczog Krisztina bonyolította, aki az           
engedélyezett jogerős telekalakító határozatot és a változási vázrajzot nem nyújtotta be a            
Földhivatalhoz. Emiatt a Földhivatal a 37 m2 ingyenesen átadott közterületet nem önálló            
helyrajzi számként jegyezte be az ingatlan-nyilvántartásba, hanem a 1443/3 hrsz-on osztatlan           
közös tulajdont keletkeztetett. Ez az ingatlan KSZT szerinti rendezését nem eredményezte,           
így jelenleg a rendezés telekalakító megállapodás megkötésével lehetséges. 
  
A telekalakító megállapodás megkötéséhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges, melynek        
során a 1443/3 hrsz-ú 1.523 m2 nagyságú ingatlan 1443/10 hrsz-ú 1.486 m2 nagyságú „kivett              
beépítetlen terület” megnevezésű, Herczog Krisztina tulajdonát képező, míg a (1443/11)          
hrsz-ú 37 m2 nagyságú „kivett út” megnevezésű ingatlan a Budapest Főváros XI.Kerület            
Újbuda Önkormányzata tulajdona lesz. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a telekalakító megállapodás megkötése ügyében döntését           
meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2018. február 22. 
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