
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A Budapest XI. kerület, Rózsabarack utca közterület Budapest Főváros Önkormányzata          
tulajdonában van. A közterületen helyezkedik el a Hosszúréti patak és az az út, ami a               
Rózsabarack utcában élők lakóingatlanainak megközelítését szolgálja. 

A lakosság részéről évek óta rendszeresen érkezik bejelentés az Önkormányzathoz amiatt,           
hogy az út csúszós, balesetveszélyes. Önkormányzatunk a Rózsabarack utca szilárd          
burkolattal történő ellátását akkor tudja elvégeztetni, ha a közterület tulajdonjogának          
rendezése megtörténik. 

A Fővárosi Önkormányzattal történt egyeztetést követően, annak hozzájárulásával Újbuda         
Önkormányzata a telekalakítási eljárást lefolytatta saját költségviselésben. Azt Budapest         
Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 800071/8/2019. számon engedélyezte. Az         
ingatlan megosztásának ingatlan-nyilvántartási átvezetése megtörtént. 

A Budapest XI. kerület, (1778/1) hrsz.-ú ingatlan megosztását követően alakult ki a Budapest             
XI. kerület, (1778/3) hrsz.-ú, 1079 m2 nagyságú „kivett út” és a (1778/4) hrsz.-ú, 1992 m2               
nagyságú „kivett árok” megnevezésű ingatlan, amelyek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát          
képezik.  

A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztálya a Budapest XI. kerület, (1778/3)          
hrsz.-ú, 1079 m2 nagyságú „kivett út” Újbuda Önkormányzata részére történő ingyenes           
átruházásának lehetőségéről nyilatkozott és az átruházásra vonatkozó megállapodás tervezetet         
megküldte. Annak átruházása ingyenesen történik majd az ellátott közfeladatra tekintettel.  

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló kivett út átruházására a nemzeti vagyonról szóló            
2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 6. § (3c) bekezdése és a Magyarország              
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108. §            
(2) bekezdése alapján van lehetőség: 

„A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen         
átruházható: az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott          
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében”. 

Az önkormányzatok közötti ingyenes vagyonátadás az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában             
meghatározott: településüzemeltetési, különösen a helyi közutak és tartozékainak        
kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatai, valamint az Mötv. 23. § (5)           
bekezdésének 1. pontjában meghatározott: helyi közutak kezelésére, fejlesztésére és         
üzemeltetésére vonatkozó közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében történik. 

Az Nvtv. 6. § (3d) bekezdése szerint: “ ingyenesen átruházott eszközöket az új tulajdonosnak              
az átvett könyv szerinti értéken kell nyilvántartásba vennie.” 



A Budapest XI. kerület, (1778/3) hrsz.-ú ingatlant a Fővárosi Önkormányzat 2.006.919,-Ft           
értéken tartja nyilván.  

Az ingyenes vagyonátadásról a Fővárosi Közgyűlés, az ingyenes vagyonátvételről T.          
Képviselő-testület jogosult döntést hozni a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda          
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012.         
(VI. 6.) XI.ÖK rendelet 11. § (8) bekezdése alapján. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a térítésmentes tulajdonba vétel           
ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 

 Budapest, 2020. június 16.  

   

             dr. László Imre 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


