
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
  
A 2020.évi költségvetésben az 1.26.02. soron 700 millió forint bevétel került betervezésre            
telekingatlanok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből. 
  
Ezidáig, 2020. június 30. napjáig megkötött adásvételi szerződésekből 227.021.950,-Ft folyt          
be Önkormányzatunk számlájára. A Gazdasági Bizottság döntései alapján folyamatban lévő          
elidegenítésekből december hónap végéig még további 236 mFt bevételre számíthatunk az           
esetben, ha minden vevőjelölt elfogadja az Önkormányzat ajánlatát és megköti az adásvételi            
szerződést. Így összesen 463 mFt bevétel keletkezhet az eladásra kijelölt ingatlanok után. 
  
A bevételi előirányzat teljesítése érdekében javaslatot teszek az alábbi ingatlanok          
értékesítésére: 

1.) Budapest XI.ker. Rétköz utca – Rodostó utca sarok 1966/4 hrsz-ú 704 m2 nagyságú              
ingatlan 

2.)    Budapest XI.ker. Csorbai út 14. szám alatti 2942/14 hrsz-ú 601 m2 nagyságú ingatlan 
3.)    Budapest XI.ker. Spanyolréti út 1309/11 hrsz-ú 1.000 m2 nagyságú ingatlan 

  
  
1.) Budapest XI.ker. Rétköz utca – Rodostó utca 1966/4 hrsz 
  
Az ingatlant is magában foglaló területre a 8/2017.(III.28.)XI.ÖK. számú rendelettel          
jóváhagyott KÉSZ van hatályban. 
Övezeti besorolása Lk-2-XI-L-04, melynek beépítési paraméterei az alábbiak: 

- min. telekméret 600 m2 

- beépíthető 20 % 
- épület magasság 10 m 
- szintterületi mutató 0,5 
- zöldfelület 50 % 

  
Az ingatlan alkalmas lakóépület, közintézmény, igazgatási, egészségügyi, vendéglátói,        
sportlétesítmény, kutatás-fejlesztés, és kiskereskedelmi funkciójú épület elhelyezésére. 

  
2018. évben pályáztatva volt. A versenytárgyaláson a legmagasabb árajánlatot         
(50.500.256,-Ft + ÁFA) a Gazdasági Bizottság nem fogadott el, a pályázatot           
eredménytelennek nyilvánította a megvalósítani kívánt funkció (autómosó) miatt. 
A 2020. augusztus 7-én készült értékbecslés az ingatlan nettó piaci értékét 51.900.000,-Ft            
összegben határozta meg (73.721,-Ft/m2)  

  
 
 
 
 
 
  
  
  



2.) Budapest XI.ker. Csorbai út 2942/14 hrsz 
  
A Budapest XI.ker. Csorbai út 14. szám alatti volt lakóépülettel beépített ingatlan korábban             
az Allende Parkban létesült paneles lakótelep építése során közterületként került          
igénybevételre és az a (2942/11) hrsz-on volt nyilvántartva.  
  
2019-ben telekalakítási eljárás lefolytatását követően alakult ki a (2942/11) hrsz-ú közterületi           
ingatlanból a 2942/14 hrsz-ú telekingatlan. 

  
Az ingatlant is magában foglaló területre a 16/2018.(VI.6.)XI.ÖK. számú rendelettel          
jóváhagyott KÉSZ van hatályban. 
Övezeti besorolása Lk-1-XI-11., amelynek beépítési paraméterei az alábbiak: 

-         beépíthetőség: 20% 
-         beépítési mód: zártsorú 
-         építménymagasság: max. 7,5 méter 
-         szintterületi mutató: 0,8 
-         min. telekméret: 600 m2 

  
A 2020. augusztus 7-én készült értékbecslés az ingatlan nettó piaci értékét 51.100.000,-Ft            
összegben határozta meg (85.025,-Ft/m2)  
  
  
3.) Budapest XI.ker. Spanyolréti út 1309/11 hrsz 
  
A Budapest XI.ker. Spanyolréti út 1309/11 hrsz-ú 1.000 m2 nagyságú „kivett beépítetlen            
terület” megnevezésű ingatlan Önkormányzatunk tulajdonát képezi. 

  
Az ingatlant is magában foglaló területre a 43/2018.(XII.4.)XI.ÖK. számú rendelettel          
jóváhagyott KÉSZ van hatályban. 
Övezeti besorolása Lke-2-XI-01, melynek beépítési paraméterei az alábbiak: 

- min. telekméret 1.000 m2 

- beépíthető 15% 
- épület magasság max. 7,5 méter 
- beépítési mód: szabadonálló 
- szintterületi mutató 0,4 

  
A 2020. augusztus 7-én készült értékbecslés az ingatlan nettó piaci értékét 43.000.000,-Ft            
összegben határozta meg (43.000,-Ft/m2)  
  
A fenti ingatlanok megvételére az elmúlt években több kérelem érkezett. 
  
Mivel az ingatlanok forgalmi értéke a 25 mFt-ot meghaladja, így a 33/2012.(VI.6.)XI.ÖK.            
számú rendelettel jóváhagyott Vagyonrendeletünk alapján azok hasznosítása az        
Államháztartási törvény előírásait figyelembevéve kizárólag nyílt pályáztatás útján        
lehetséges. A pályázat kiírásáról a Gazdasági Bizottság jogosult döntést hozni. 
  
  
  



  
  
A pályázati felhívások tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. A pályázat kétfordulós,           
nyilvános lenne. Javasolható, hogy kikiáltási ár ne kerüljön megjelölésre, a vételárra a            
pályázó adjon ajánlatot, mert így a piacképes kereslet felmérése megtörténhet és a            
megajánlott vételárat az értékbecsléshez lehetne hasonlítani. 
Azonban kikiáltási árat is megjelölhetünk a pályázatban, ami az értékbecslésben          
meghatározott nettó piaci érték lenne. 
  
Az értékbecslésnél alacsonyabb ajánlatot a Gazdasági Bizottság eredménytelennek        
nyilváníthatja. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
  
Budapest, 2020. augusztus 12. 

  
Tisztelettel 

  
  
                       dr. László Imre  

   polgármester megbízásából: 
                Büki László igazgató 
 


