
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest XI.ker. Budaörsi út 1147/13 hrsz-ú, 3.667 m2 nagyságú „gyümölcsös és            
gazdasági épület” megnevezésű zártkerti ingatlan az alábbi tulajdonosok osztatlan közös          
tulajdonát képezi: 

név tulajdoni hányad           m2 

Tóth László   360/3667          360 

Tóth Lászlóné   360/3667          360 

Bp.Főv.XI.ker. Újbuda Önkormányzata 1568/3667        1568 

Budapest Főváros Önkormányzata 1379/3667        1379 

  
Az ingatlanra jelenleg a 25/2018.(VII.3.)XI.ÖK. számú rendelettel jóváhagyott KÉSZ van          
érvényben. Övezeti besorolása Mk-XI., azaz kertes mezőgazdasági terület, melynek beépítési          
paraméterei: 

-          min. telekméret: 2.000 m2 

-          beépíthetőség: terepszint felett 3% 
            terepszint alatt 10% 

-          építménymagasság: 4,5 méter 
-          szintterületi mutató: 0,05 
-          zöldfelület: 80% 

  
Az ingatlan használata tekintetében a tulajdonostársak között kizárólagos használatra         
megállapodás nem született. 
Önkormányzatunk az ingatlanban lévő tulajdoni hányadát haszonbérbeadás útján hasznosítja. 
  
A szabályozás szerint az ingatlan egy része a Budaörsi út bővítésére és a Névtelen utca               
kialakítására kerülne felhasználásra. 
  
A magántulajdonosok az ingatlanban lévő összesen 720 m2 nagyságú tulajdoni hányadukat           
értékesíteni kívánják 12.000.000,-Ft vételáron (16.667,-Ft/m2). 
A tulajdoni hányadot magánszemély vásárolná meg. A vételárból 2020. június 25. napján 
3 mFt kifizetésre került, melyből 1 mFt foglaló és a 2 mFt vételárelőleg. 
A fennmaradó vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül kell            
megfizetni. 
  
Az adásvételi szerződést dr. Dala Áron ügyvéd készítette, melynek aláírt másolati           
példányának megküldésével elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel       
Önkormányzatunkat, mivel, mint társtulajdonost a Ptk. alapján megillető elővásárlási         
jogosultságunk áll fenn. A nyilatkozat megtételére 15 napos határidőt határozott meg. 
  
 
 
 
 



 
Az ingatlan szabályozási tervben biztosított korlátozott hasznosítási lehetősége ellenére a 
T. Bizottság az ingatlanrész megvétele mellett döntött az alábbiak szerint: 
301/GB/2020.(VIII24.) Határozat 
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 33/2012.(VI.6.)XI.ÖK 10. § (5)              
bekezdésben foglalt átruházott hatáskör alapján 11 ifen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy             
határozott, hogy a Budapest XI.ker. zártkert 1147/13 hrsz-ú 3.667 m2 nagyságú ingatlanban Tóth László              
320/3667-ed tulajdoni hányadának és Tóth Lászlóné 320/3667-ed tulajdoni hányadának (mindösszesen 720 m2)            
elidegenítése során 2020. július 21-én született ingatlan adásvételi szerződés tekintetében – amely Tóth László              
és Tóth Lászlóné eladók valamint Pais Balázs vevő között 12.000.000,-Ft vételáron jött létre – Budapest               
Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata élni kíván elővásárlási jogával. 
Felkéri a Polgármestert a jognyilatkozat megtételére. 
Határidő: 2020. szeptember 15. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 
  
Az elővásárlási jogról történő döntés miatt az adásvételi szerződés elkészítésére az           
Önkormányzatunkat képviselő Csányi & Zala Ügyvédi Iroda kapott megbízást. 
  
Az ügyet áttekintve az Ügyvédi Iroda állásfoglalást készített, mely szerint zártkerti ingatlan            
esetében nem a Ptk., hanem a 2013.évi CXXII. Földforgalmi törvény előírásait kell            
alkalmazni. 
  
A törvény 11.§.(2) bekezdése az Önkormányzat részére is lehetőséget biztosít arra, hogy            
illetékességi területén földet vásároljon, de azt csak kizárólag közfoglalkoztatás, szociális          
földprogram vagy településfejlesztés céljából történhet. 
  
A törvény 2020. július 1. napjától módosult, hirdetményi közlésben kell az elővásárlási jog             
jogosultja részére a jogot biztosítani, arról a tájékoztató levél formájában történő           
nyilatkozattétel nem vehető igénybe. 
  
Az Önkormányzatnak nem a dr. Dala Áron ügyvéd által megjelölt 15 napos nyilatkozattételi             
idő áll rendelkezésére, hanem a hirdetményben meghatározott 2020. szeptember 28-ig van           
arra lehetősége, mely nyilatkozatot a hirdetményt közzétevő jegyző részére kell megküldeni. 
  
A Földforgalmi törvény 21.§.(3) bekezdése értelmében a vételi ajánlatot elfogadó          
nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és meg kell jelölni az            
adásvétel megkötése után megvalósuló jogszabályi célt. 
  
Önkormányzatunk az ingatlanban meglévő tulajdoni hányadát szeretné gyarapítani        
településfejlesztési célból, mivel az ingatlanból közterület bővítése és új közterületi út           
kialakításához területlejegyzés szükséges, majd útépítés. E cél megvalósítása        
Önkormányzatunkon bármikor számon kérhető. 
  
Fentiek miatt a cél megjelölésével a korábbi bizottsági döntés kiegészítése szükséges. 
  
  
  
  
  



Mivel az ingatlan a jelenleg hatályos szabályozás alapján korlátozott hasznosításra alkalmas,           
megfontolandó, hogy éljünk-e az elővásárlás jogunkkal. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
 
Budapest, 2020. szeptember 3. 

 
 

Tisztelettel 
 
 

       dr. László Imre  
       polgármester megbízásából: 

 Büki László igazgató 
 


