
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Budapest XI.ker. Medvetalp utca 1672, 1673/1, 1673/2, 1674/1 és 1674/2 hrsz-ú            
ingatlanok KSZT szerinti rendezésének ügyét – mely az ingatlanok összevonását követően           
újraosztásokat és közterület lejegyzést tartalmazott – korábban több ízben tárgyalta a T.            
Bizottság. 
  
2014-ben az alábbi határozat született: 
852/GB/2014.(IX.23.)Határozat 
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Budapest               
XI.ker. Madárhegy 1672, 1673/1, 1673/2, 1674/1 hrsz-ú, magántulajdont képező ingatlanok és a XI.ker.             
Önkormányzat tulajdonát képező 1674/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban a KSZT felülvizsgálatát követően           
tárgyal az ügyről. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a KSZT módosítással kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Csernus László elnök 
  
A KSZT felülvizsgálatra került és a Képviselő-testület új Kerületi Építési Szabályzatot           
alkotott a 43/2018.(XII.4.)XI.ÖK. számú rendeletében. Az új rendelet (KÉSZ) szerint a           
korábbiakkal megegyező telekrendezési szabályzat született. 
  
Önkormányzatunk szeretné a Medvetalp utcát kiépíteni, mely szerepel a 2019-2020.évi          
terveinkben, mivel a Miniszterelnökség a Budapesti Útépítési Program keretében támogatást          
biztosított a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal           
történő ellátására. Az útépítési tervek elkészültek, annak megépítése azonban csak lejegyzett           
közterületen lehetséges. Emiatt a Vagyongazdálkodási Osztály levélben kereste meg a          
Medvetalp utcában érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a tervezett fejlesztés         
megvalósíthatósága érdekében a közterület céljára lejegyzendő területet – a telek méretének           
10%-a nagyságrendjében – Önkormányzatunk részére térítésmentesen adják át. 
  
A tulajdonosok erre vonatkozó nyilatkozatával rendelkezünk, azonban a szóban forgó          
rendezés kapcsán a rendezésbe bevont összesen 7.865 m2 nagyságú területből nemcsak a            
Medvetalp utca felől, hanem a Keltike lejtő és Névtelen utcák lejegyzése is szükséges,             
összesen 1.350 m2 nagyságban. 
  
Az elkészített változási vázrajz T-101235 ttsz. vázrajz alapján kialakul: 
            (1672/1) hrsz-ú 221 m2 

            (1672/2) hrsz-ú 869 m2 

            (1672/9) hrsz-ú 260 m2 

 összesen:      1.350 m2 

  
A rendezésbe bevont ingatlanok közül a 1672, 1673/1, 1673/2 és 1674/1 hrsz-ú            
magántulajdont, míg a 1674/2 hrsz-ú ingatlan Önkormányzatunk tulajdonát képezi. 
  
Mivel a Medvetalp utca közterületi lejegyzése önállóan nem végezhető el csak a fent felsorolt              
helyrajzi számú ingatlanokkal egyetemben, ezért a tulajdonosok az alábbi ajánlattal éltek: 
Valamennyi tulajdonos 10% nagyságú területéről kártalanítási igény nélkül lemondana és az           
az Önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerülne, ami 671 m2. 
  



A közterület kialakításához szükséges 1.350 m2, melyhez hiányzó 679 m2 nagyságú részt            
kérik, hogy Önkormányzatunk a 1674/2 hrsz-ú tulajdonából biztosítsa. 
  
Ennek teljesülése esetén az önkormányzati telekmaradvány 463 m2, mely önálló          
hasznosításra nem alkalmas, így az az ingatlanok újraosztása során kialakuló 1672/6 és            
1672/7 hrsz-ú telkekben közös tulajdont, tulajdoni hányadot képezne. 
  
A telkek kialakítását és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően ezen tulajdoni          
hányadok értékesítésre kerülhetnek. 
  
Jelenlegi tulajdonviszonyok: 
  

hrsz telekméret (m2) tulajdonos 

1672 3.202 Kamarás-Nagy Dániel, Szy Viktória, Kamarás Györgyi 

1673/1 1.189 Weiszkopf János 

1673/2 1.188 Varga Orsolya, Gáspár Norbert 

1674/1 1.144 Varga Orsolya, Gáspár Norbert 

1674/2 1.142 Újbuda Önkormányzata 

      összesen:        7.865   

  
Javaslat szerint az egyes telkeket érintő rendezés: 
  

hrsz terület 
(m2) 

tulajdonos tul.hányad 
(m2) 

10%  terület 
leadás (m2) 

fennmaradó 
terület (m2) 

1672 3.202 Szy Viktória 
Kamarás-Nagy 
Dániel 

800 
2.402 

          80 
 240 

2.882 

1673/1 1.189 Weiszkopf János 1/1        119 1.070 

1673/2 1.188 Varga Orsolya 
Gáspár Norbert 

1/2 
1/2 

         59 
         59 

1.070 

1674/1 1.144 Varga Orsolya 
Gáspár Norbert 

1/2 
1/2 

         57 
         57 

1.030 

1674/2 1.142 Újbuda 
Önkormányzata 

1/1 679  463 

  



  
A tulajdonközösség megszüntetése során az alábbi tulajdoni viszonyok létesülnének: 
  

hrsz telekméret 
(m2) 

művelési ág tul.hányad tulajdonos 
  

(1672/1) 227 kivett közút 1/1 Újbuda 
Önkormányzata 
  

(1672/2) 731 kivett közút 1/1 Újbuda 
Önkormányzata 
  

1672/3 1.050 kivett beépítetlen terület 1/1 Varga Orsolya 
  

1672/4 1.070 kivett beépítetlen terület 1/1 Weiszkopf János 
  

1672/5 1.050 kivett beépítetlen terület 1/1 Gáspár Norbert 
  

1672/6 1.280 kivett beépítetlen terület 1162/1280 
118/1280 

Kamarás Györgyi 
Újbuda 
Önkormányzata 
  

1672/7 1.065 kivett beépítetlen terület 720/1065 
345/1065 

Szy Viktória 
Újbuda 
Önkormányzata 
  

1672/8 1.000 kivett beépítetlen terület 1/1 Kamarás-Nagy 
Dániel 
  

(1672/9) 392 kivett közút 1/1 Újbuda 
Önkormányzata 

 összesen:  7.865       

  
 
Az Önkormányzat 1.142 m2 nagyságú telke helyett 1.350 m2 közterület és 463 m2 építési              
telek alakulna, így területveszteségünk nem keletkezik. 
 
 
 
 



 
 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a közterület lejegyzése, annak részbeni önkormányzati           
tulajdonba adása és a tulajdonközösség megszüntetése ügyében döntését meghozni         
szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2019. szeptember 10. 

  
Tisztelettel 

  
  
                  dr. Hoffmann Tamás  

   polgármester megbízásából: 
                Büki László igazgató 

  
  

 


