
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Budapest XI.ker. Barackmag utca 1483/2 hrsz-ú 1.948 m2 nagyságú „kivett beépítetlen            
terület” megnevezésű ingatlan Bacskainé Kontraszty Andrea kizárólagos tulajdonát képezi. 
  
Az ingatlan tulajdonosa a KÉSZ szerinti telekrendezést szeretné végrehajtani, mely közterület           
leadással és telekhatár rendezéssel jár. A 1483/2 hrsz-ú ingatlant a KÉSZ szerint a             
Barackmag utca szélesítése kapcsán útlejegyzés érinti. A tulajdonos által elkészíttetett          
változási vázrajz tervezet szerint a lejegyzendő terület 131 m2 volt. 
  
Az ingatlan mellett helyezkedik el a Budapest XI.ker. 1485 hrsz-ú 200 m2 nagyságú „kivett              
árok” megnevezésű ingatlan, amely Önkormányzatunk forgalomképtelen vagyontárgya. 
  
A magántulajdonos kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz az ingatlanok telekrendezésére        
vonatkozóan, melyet csere és területrész vásárlásával kívánt megvalósítani. 
  
A Budapest Főváros Kormányhivatala XI.Kerületi Hivatala a telekalakítási engedélyt a 
2020. február 5-én kelt 800041/3/2020. ügyiratszámon kiadta, amely még nem emelkedett           
jogerőre. 
  
A T. Bizottság többször tárgyalta a telekalakítás és a cserével vegyes értékesítés ügyét.             
Legutóbb a 2020. február 26-án megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta: 
97/GB/2020.(II.26.) sz. határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK. rendelet            
18. § (4) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás              
nélkül úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapest XI.ker. 1483/2 hrsz-ú              
ingatlan tulajdonosa a Budapest Főváros XI.Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező (1485) hrsz-ú            
ingatlan KÉSZ alapján építési telekké alakuló részét ingatlanához csatolja és az ingatlanok telekrendezését             
elvégezze. A telekalakítási eljárás lefolytatása és annak költsége Bacskayné Kontraszty Andrea           
ingatlantulajdonos terheli.  
Határidő: 2020. május 15. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 
  
 98/GB/2020.(II.26.) 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. 1483/2 hrsz-ú ingatlanból lejegyzésre kerülő 132 m2 nagyságú               
ingatlan – amely a Barackmag utca szélesítésére szolgál – a Budapest Főváros XI.Kerület Újbuda              
Önkormányzata tulajdonát fogja képezni, mely területrészt a 1483/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa elcserél az             
Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező (1485) hrsz-ú ingatlan (volt árok) ugyanazon területrészével (132 m2)             
– melynek értéke egymással megegyezően 17.323,-Ft/m2 – míg a fennmaradó 52 m2 nagyságú területet              
Önkormányzatunk értékesíti Bacskayné Kontraszty Andrea részére 900.796,-Ft + 243.215,-Ft ÁFA, összesen           
1.144.011,-Ft vételáron. 
A vételárat egyösszegben, banki átutalás útján kell vevőnek megfizetnie a cserével vegyes adásvételi szerződés              
hatályba lépését követő 15 napon belül. 
A csere jogügylet kapcsán az Önkormányzat tulajdonát képező 132 m2 területre eső ÁFA mértékét (617.392,-Ft)               
Bacskayné Kontraszty Andrea vállal megfizetni a vételár megfizetésével egyidejűleg. 
Felkéri a Polgármestert a telekalakítási és cserével vegyes adásvételi szerződés megkötésére. 
Egyben az 144/GB/2019.(III.20.), a 451/GB/2019.(VIII.7.) és a 652/b/2GB/2019.(XII.18.) számú határozatait          
saját hatáskörében visszavonja. 
Határidő: 2020. május 15. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 



  
Önkormányzatunk jogi képviseletét ellátó Ügyvédi Iroda elkészítette a visszterhes ingatlan          
átruházással és csereszerződéssel vegyes telekalakítási megállapodást, szerződéskötésre       
azonban nem került sor az alábbiak miatt: 
A 1485 hrsz-ú ingatlan mellett elhelyezkedő 1518/5 és 1518/6 hrsz-ú ingatlanon többlakásos            
társasház építése van folyamatban. Az építtető az önkormányzati tulajdonú ingatlanon nagy           
mennyiségű földet és egyéb hulladékot halmozott fel. A telekalakítás során a földmérő által             
leszúrt kitűzési pontok is eltűntek. Továbbá helyszíni szemlén a Vagyongazdálkodási Osztály           
megállapította, hogy a 1518/5 hrsz-ú ingatlanra épített társasház gépkocsi lehajtója          
szabálytalanul került megépítésre, az a 1485 hrsz-ú ingatlanra átnyúlik. 
  
Önkormányzatunk felszólította a magántulajdonost a 1485 hrsz-ú ingatlan föld és hulladéktól           
történő megtisztítására, valamint bejelentést tett az építésügyi hatóságnál a szabálytalan          
építkezés miatt. A magántulajdonos az ingatlant kitakarította, a kitűzési pontokat jelölő           
karókat helyreállította és a benyúló lehajtót visszabontotta. 
  
Mivel a Bizottság által hozott határozatban megjelölt szerződéskötési határidő 2020. május           
15-én lejárt és a 1483/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával önhibáján kívül nem került megkötésre             
a szerződés, ezért a határozatban előírt szerződéskötés megerősítése szükséges. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2020. június 25. 
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