
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

  

A Budapest, XI. ker. 3170/14 és a 3170/15 hrsz-ú ingatlanok az Önkormányzat tulajdonát             
képezték, melyet a (3170/14 hrsz) Budapest-Kelenföldi Református Egyházközösség, míg a          
(3170/15 hrsz) a Briliáns Oktatási Alapítvány használt oktatási célra bérleti jogviszony           
keretében. 

2007. évben az Önkormányzat telekalakítást végzett, melynek következményeként a         
Nagykikinda utca megszüntetésével és mindkét ingatlan egy részének felhasználásával, egy          
önálló telek került kiszabályozásra 3170/99 hrsz-on, melyre 2003-2007. években a Bikszádi           
u.13. szám alatti sportiskola sportcsarnok létesítését tervezte, ami azonban nem valósult meg.            
A 3170/99 telek korábban a 3170/100 és 3170/98 hrsz-ú ingatlanok részét képezte. Így             
jelenleg a két ingatlan közé ékelődik az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest XI.ker.            

3170/99 hrsz-ú 3.952 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű önálló          
hasznosításra alkalmas telekingatlanunk. Az újonnan szabályozott 3170/100 hrsz-ú ingatlan         
3.726 nm, a 3170/98 hrsz-ú ingatlan 3.030 nm nagyságú lett. 

Bár a telekalakítás megtörtént és az az ingatlan-nyilvántartáson átvezetésre került,          
Önkormányzatunk az ingatlant nem használta, azon a két intézmény sportpályát és játszóteret            
épített saját költségviselésben, aminek használatára vonatkozóan megállapodással nem        
rendelkeznek. 

  

A 3170/99 hrsz-ú ingatlan hasznosítására a két használóval bérleti jogviszony létesítése           
szükséges. 2020. szeptember 9-én a T. Bizottság az alábbi döntést hozta: 

350.c/GB/2020.(IX.9.) 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 úgy határozott, hogy a              
Budapest XI.ker. 3170/99 hrsz-ú 3.952 m2 nagyságú telekingatlant bérbe adja a Budapest-Kelenföldi            
Református Egyházközösség és a Briliáns Oktatási Alapítvány részére közös használatra az alábbi            
feltételekkel: 

-      Bérleti jogviszony időtartama: 2020. október 1. napjától határozatlan időtartam 

-      Bérleti díj: díjmentes 

-      Közüzemi díj fizetési és gondozási kötelezettség a bérlőket terheli. 

-      Tevékenységi kör: oktatási intézmény sport és játszó udvara 



- Bérleti jogviszony felmondható Bérbeadó részéről 30 napos határidővel, amennyiben Bérbeadó           
az ingatlan más irányú hasznosítását tervezi. 

-      Az ajánlati kötöttség határideje az ajánlat kézhezvételét követő 30 nap. 

Felkéri a Polgármestert a vonatkozó bérleti szerződés megkötésére. 

  

Mindkét fél telefonon jelezte, hogy a bérleti jogviszony 30 napos felmondási határideje            
nagyon rövid számukra és erre vonatkozóan kérnek módosítást, mely 12 hónap illetve egy             
óvodai illetve iskolai oktatási tevékenységhez igazodik. 

  

Javasolható, hogy az Önkormányzat a felmondást az adott tanév szeptember 15. napjáig közli             
bérlővel és a tanév végén, azaz a következő év június 30. napjával a bérleti szerződést               
megszünteti. A jogviszony felmondása esetén a Bérlő az ingatlant kiürített állapotban a tanév             
végét követő július 31. napjáig adja át Bérbeadó birtokába. 

  

Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 

  

Budapest, 2020. október 21. 

 Tisztelettel:   

                                                           dr. László Imre 

polgármester megbízásából 
     Büki László igazgató 


