
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Budapest XI. ker. Felsőhatár u. 1311/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 802             
m2 nagyságú ingatlanból 597 m2 a Budapest Főváros XI.Kerület Újbuda Önkormányzata           
tulajdona, míg 205 m2 Gyetvai Károly tulajdonát képezi. 
  
A magántulajdonos az alábbi kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat: 
A 1311/4 hrsz-ú telekben lévő 205 m2 nagyságú tulajdoni hányadát elcserélné az            
Önkormányzat tulajdonát képező Rupphegyi u. 1313/4 hrsz-ú 572 m2 nagyságú ingatlan           
ugyanezen részével és az ingatlanból fennmaradó 367 m2 nagyságú területet megvásárolná. 
A csere során a 1311/4 hrsz-ú ingatlan teljes egésze Önkormányzatunk tulajdona lenne. Az             
ingatlan önállóan nem hasznosítható. A mellette fekvő 1311/3 hrsz-ú magántulajdont képező           
ingatlannal kell összevonni, mely magántulajdonosok a telekrendezést jelenleg nem szeretnék          
végrehajtani. 
  
Az Önkormányzat tulajdonát képező 1313/4 hrsz-ú ingatlan szintén nem hasznosítható          
önállóan. Azt a mellette fekvő ingatlanokhoz lehetne hozzácsatolni. Gyetvai Károly,          
amennyiben a 1313/4 hrsz-ú ingatlanban tulajdont szerezne a 1314/2 hrsz-ú ingatlan egyik            
tulajdonosával Pálfi Adriennel tudna önálló ingatlant kialakítani. 
  
Amennyiben Gyetvai Károly csere útján tulajdonjogot szerez az ingatlanban a társtulajdonos           
részére történő értékesítés pályáztatás nélkül is lebonyolítható. 
  
2020. június 26-án készült az önkormányzati tulajdonú 1313/4 hrsz-ú ingatlanra értékbecslés,           
ami 43.402,-Ft/m2 + 11.718,-Ft ÁFA, összesen bruttó 55.120,-Ft/m2 nagyságrendben         
határozta meg annak értékét. 
  
 A T. Bizottság részéről a 2020. július 8-án megtartott ülésen az alábbi határozat született: 
230/GB/2020.(VII.8.) Határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK. rendelet            
10. § (1) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1              
tartózkodással úgy határozott, hogy a Budapest XI. ker. Felsőhatár út 1311/4 hrsz-ú ingatlanban Gyetvai              
Károly 205 m2 nagyságú tulajdoni hányadát elcseréli a Budapest XI. ker. Rupphegyi u. 1313/4 hrsz-ú ingatlan                
ugyanezen részével. A két ingatlanrész értéke egymással megegyező nettó 43.402,-Ft/m2 nagyságrendű, mely            
esetben + ÁFA fizetési kötelezettség Gyetvai Károlyt terheli. 
A cserét követően az Önkormányzat a 1313/4 hrsz-ú ingatlanban megmaradt 367 m2 nagyságú ingatlanrészét              
elidegeníti Gyetvai Károly részére 43.402,-Ft/m2 + ÁFA vételáron (15.928.534,-Ft + 4.300.704,-Ft ÁFA). 
A vételárat egyösszegben, készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni a cserével vegyes adásvételi             
szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. 
Felkéri a polgármestert a cserével vegyes adásvételi szerződés megkötésére, melyre vevőnek 60 napon belül van               
lehetősége. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 
  
A bizottsági döntésről tájékoztatta a Vagyongazdálkodási Osztály Gyetvai Károlyt, aki          
elfogadta az Önkormányzat által meghatározott feltételeket és a vételárat, azonban kérte,           
hogy a 1313/4 hrsz-ú ingatlannak csak azt a részét keljen megvásárolnia, ami az ingatlant              
érintő közterület lejegyzését követően fennmarad. A lejegyzendő terület a Cross-Globe          
Mérnöki és Szolgáltató Kft által készített szabályozási tervezet alapján 36 m2. 



Ennek figyelembevételével a megvásárolandó területrész 367 m2 helyett 331 m2 és a vételár             
14.366.062,-Ft + 3.878.837,-Ft ÁFA. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az ingatlant érintő közterület lejegyzés miatt korábbi döntését             
módosítani szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2020. augusztus 6. 
  
Tisztelettel 
  
  
                                                                                                                     dr. László Imre 

   polgármester megbízásából: 
                Büki László igazgató 
  
 


