
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
 
A Budapest XI.ker. Fibula utca 43576/5 hrsz-ú 546 m2 nagyságú „kivett udvar és             
építményrész” megnevezésű – jelenleg üres, beépítetlen – ingatlan Önkormányzatunk         
tulajdonát képezi. 
  
Az ingatlan mellett fekvő 43576/2 hrsz-ú ingatlan (volt Házgyár) tulajdonosa, a V-BER            
Vagyonkezelési és Szolgáltató Kft az önkormányzati ingatlanon keresztül, a Fibula utca felöl            
közelíti meg ingatlanát – melyen részben autóbuszokat parkoltat – illetve a teleknek egy             
részét parkolóként használja. 
  
A terület fennálló használata miatt megkereste Önkormányzatunk a Társaságot a rendezés           
ügyében, aki 2018. évben vételi kérelmet nyújtott be annak megvásárlására. 
  
Önkormányzatunk elkészítette az ingatlan forgalmi értékbecslését, mely szerint az         
értékbecslő 14.800.000,-Ft + ÁFA (27.106,-Ft/m2 + ÁFA) összegben határozta meg annak           
értékét. 
  
A Gazdasági Bizottság 2018. szeptember 19-én megtartott ülésén tárgyalta az elidegenítés           
ügyét és az alábbi határozatot hozta: 
528/GB/2018.(IX.19.) sz. határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK. rendelet            
10. § (1) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás              
nélkül úgy határozott, hogy a Budapest XI.ker. 43576/5 hrsz-ú 546 m2 nagyságú „kivett udvar és építményrész”                
megnevezésű ingatlant értékesíti a V-BER Vagyonkezelési és Szolgáltató Kft részére 24.800.000,-Ft vételáron. 
A vételár ÁFA adóterhet nem tartalmaz az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259.§ (7)                 
bek. a) pontja figyelembevételével. 
A vételárat egyösszegben, készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés            
hatálybalépését követő 15 napon belül. 
Az adásvételi szerződés megkötésére 2018. november 30. napjáig van lehetőség. 
Felkéri a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
  
Kérelmezőt a Vagyongazdálkodási Osztály 2018. szeptember 25-én tájékoztatta a Bizottság          
döntéséről, azonban a vételár elfogadására vonatkozóan visszajelzés a Társaság részéről nem           
érkezett, így szerződéskötésre nem került sor. 
  
A V-BER Kft 2020. február 27-én ismételten megkereste Önkormányzatunkat és az ingatlan            
bérbevételére nyújtott be kérelmet. Levelében kérelmezi, hogy a bérleti díj meghatározásánál           
Önkormányzatunk vegye figyelembe, hogy a Társaság mindig pontosan fizeti a kirótt           
építmény- és telekadót. 
  
A 16/2018.(VI.6.) XI.ÖK. számú rendelettel jóváhagyott KÉSZ alapján az ingatlan övezeti           
besorolása Vt-M-XI-08., vegyes területek „Településközponti területek építési övezete”,        
melynek beépítési paraméterei az alábbiak: 

· min. telekméret: 3.000 m2 

· beépíthetőség: terepszint felett 55% - terepszint alatt 60% 
· építménymagasság: min. 12,0 méter – max. 30,0 méter 
· szintterületi mutató: 0,6 



  
 
 
Az ingatlan méreténél fogva önálló beépítésre nem alkalmas. Az ingatlanra hatályos KÉSZ            
szerint a két ingatlan összevonására sincs lehetőség, mert a 43576/2 hrsz-ú ingatlan már a              
DÉSZ (Dunaparti Építési Szabályzat) hatálya alá tartozik. 
  
Az ingatlan bérbeadása javasolható saját parkolóként történő használatra. 
  
Tájékoztatom a T. Bizottságot Önkormányzatunk a Hamzsabégi út 2854/8 hrsz-ú ingatlan           
egy részét adja bérbe parkoló céljára, ahol a bérleti díj 300,-Ft/m2 + ÁFA díjtételben került               
meghatározásra. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a bérbeadás ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2020. június 15. 
  
  

Tisztelettel 
  
  

       dr. László Imre 
                      polgármester megbízásából: 

 Büki László igazgató 
  
  

 


