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Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. 

számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon a Völgyhajó utcában 

található egyes ingatlanok meghatározott nagyságú területei közterületként (közút) szerepelnek.  

Közterületi ingatlan csak önkormányzati vagy állami tulajdonban lehet. A közterület 

szabályozási terv szerinti kialakításához ezért szükséges, hogy az érintett ingatlanokból 

telekalakítási eljárás során kialakításra kerüljön és önkormányzati tulajdonba kerüljön a 

szabályzási terven közterületként szereplő ingatlan.  

 

Jelen előterjesztés tárgyát azon érintett ingatlanok szabályozása, és a belőlük telekosztással 

kialakítandó közterületi ingatlanok megvásárlása képezi, mely ingatlanok magántulajdonban 

visszamaradó részei a telekalakítást követően megfelelnek a hatályos szabályozási tervben 

foglalt előírásoknak, ezek a 196660, 196665, 196668, 196669, 196670, 196671, 196674, 

196677 és 196678 helyrajzi számú ingatlanok.  A fennmaradó, szabályozással érintett 

ingatlanok megosztásának feltétele, hogy a szabályozási terv módosításra kerüljön oly módon, 

hogy a telekosztás akkor is engedélyezhető legyen, ha az azt követően visszamaradó nem 

közterületi ingatlanok nem érik el az előírt minimális teleknagyságot. 

 

A jelen előterjesztés tárgyát képező ingatlanokkal kapcsolatos változási vázrajzok, valamint 

igazságügyi szakérői értékbecslések elkészültek, az azokban foglaltak a jelen előterjesztés 2. 

számú mellékletét képező táblázatban kerültek összefoglalásra. Az ingatlanok tulajdoni lapjai 

valamint a vonatkozó változási vázrajzok nem kerültek külön mellékletként csatolásra, 

tekintettel arra, hogy a melléklet igazságügyi szakértői véleményekben azok megtalálhatók. 

 

Az tárgyi ingatlanok mindegyikét terheli az ELMŰ Hálózati Kft. javára néhány négyzetméter 

területre vonatkozó vezetékjog, mely a telekalakításokat követően minden esetben a 

telekalakítást követően magántulajdonban maradó ingatlanra kerülne átjegyzésre. A 196674 

helyrajzi számú ingatlan esetében jelenleg széljegyen szerepel egy végrehajtási jog, ez a 

végrehajtási jog a telekalakítást követően a magántulajdonban maradó 196674/2 helyrajzi 

számú ingatlanra kerülne átjegyzésre, azonban ehhez a végrehajtási jog jogosultjának 

hozzájárulására is szükség lesz. 

 

Az ingatlanok szabályozásának, és az azokból közterületként kiszabályozandó ingatlanrészek 

megvásárlásának szükségességét Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetése 232 szervezeti kód K62-00 sorának tervezésekor figyelembe vettük. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletének – a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott 

– nem hatósági hatáskörök jegyzéke 3.3.1. pontja alapján a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság: „3.3.1. Dönt – a főépítész véleményének figyelembevételével – ingatlan, ingatlanrész 

vásárlásáról, valamint az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatok tárgyában nettó 

15.000.000.- forint értékhatárig.” 

Tekintettel arra, hogy a jelen előterjesztés tárgyát képező ingatlanok esetében a vételár egy 

esetben sem éri el a 15.000.000,-Ft-ot, a vételi ajánlatokról történő döntés a tisztelt Bizottság 

hatáskörébe tartozik. 



Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a 2. számú mellékletben szereplő ingatlanokkal 

kapcsolatos vételi ajánlatok megtételéről. Amennyiben valamely ingatlan tulajdonosa nem 

fogadja el a vételi ajánlatot, vagy valamely teher jogosultja nem járul hozzá a tehernek a 

visszamaradó ingatlanra való átjegyzéséhez a telekalakítást követően, lehetőség lesz kisajátítási 

eljárást kezdeményezni az ingatlannak a szabályozási terven közterületként szereplő részére. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés 4. és 5. sz. mellékletét (terjedelmére 

való tekintettel) CD lemezre írva tudjuk rendelkezésre bocsátani. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a szükséges döntések meghozatalára. 

 Határozati javaslatok 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 196660 

helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a T-101188 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196660 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101188 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) 

helyrajzi számú 14 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő 

lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 263.750.-Ft, azaz kettőszázhatvanhűromezer-

hétszázötven forint ellenében, mely összegből 183.750,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 

50.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa kártalanítási értéke és 30.000,-Ft az 

ingatlanon található 1 db nagyobb fa kivágásának költsége. Ennek érdekében  

 

a) B. G. részére a 196660 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/4 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196660 helyrajzi számú ingatlanból a T-101188 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 14 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 131.875,-Ft azaz egyszázharmincegyezer-

nyolcszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 91.875,-Ft; az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa 

értéke 25.000,-Ft, a fa kivágásának költsége pedig 15.000,-Ft. 

 

b) M. B. részére a 196660 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/4 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196660 helyrajzi számú ingatlanból a T-101188 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 14 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 131.875,-Ft azaz egyszázharmincegyezer-

nyolcszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 91.875,-Ft; az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa 

értéke 25.000,-Ft, a fa kivágásának költsége pedig 15.000,-Ft. 

 

II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok megtételére, és azok elfogadása esetén a változási 

vázrajz záradékolását követően a telekalakítási eljárás megindítására, majd a véglegessé vált 

telekalakítást engedélyező határozat megérkezését követően a jelen előterjesztés 3. számú 

mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, melytől az 

Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

 



III. javasolja a Képviselő-testületének, hogy valamely vételi ajánlat elutasítása, vagy a 

kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén kérje fel a 

Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 196665 

helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a T-101187 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196665/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196665 

helyrajzi számú ingatlanból T-101187 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196665/1) 

helyrajzi számú 36 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő 

lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 472.500,-Ft, azaz négyszázhetvenkettőezer-ötszáz forint 

ellenében. Ennek érdekében B. J. részére a 196665 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 

tulajdoni hányadára tekintettel a 196665 helyrajzi számú ingatlanból a T-101187 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196665/1) helyrajzi számú 36 m2 területű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadára 472.500,-Ft, azaz négyszázhetvenkettőezer-ötszáz forint ellenében vételi 

ajánlatot tesz. 

 

II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére, és annak elfogadása esetén a változási 

vázrajz záradékolását követően a más célú hasznosítás engedélyezése iránti valamint a 

telekalakítási eljárás megindítására, majd a véglegessé vált más célú hasznosítást és 

telekalakítást engedélyező határozatok megérkezését követően a jelen előterjesztés 3. számú 

mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, melytől az 

Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

 

III. javasolja a Képviselő-testületének, hogy a vételi ajánlat elutasítása, vagy a kisajátítási 

eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén kérje fel a Polgármestert a 

kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 196668 

helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a T-101189 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196668 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) 



helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő 

lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 1.085.250,-Ft, azaz egymillió-nyolcvanötezer-

kettőszázötven forint ellenébe, mely összegből 656.250,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 

291.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építményke értéke és 138.000,-Ft az ingatlanról 

elbontandó építmények elbontásának költsége. Ennek érdekében 

 

a) P. T.-né részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 900/7180 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból a T-101189 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 

900/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 136.034,-Ft azaz 

egyszázharminchatezer-harmincnégy forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 82.260,-Ft; az ingatlanról elbontandó 

építmények értéke 36.476,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának 

költsége pedig 17.298,-Ft. 

 

b) S. G. részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1432/7180 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból a T-101189 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 

1432/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 216.445,-Ft azaz 

kettőszáztizenhatezer-négyszáznegyvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 130.884,-Ft; az ingatlanról elbontandó 

építmények értéke 58.038,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának 

költsége pedig 27.523,-Ft. 

 

c) S. G.-né részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1432/7180 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból a T-101189 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 

1432/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 216.445,-Ft azaz 

kettőszáztizenhatezer-négyszáznegyvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 130.884,-Ft; az ingatlanról elbontandó 

építmények értéke 58.038,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának 

költsége pedig 27.523,-Ft. 

 

d) S. G. A. részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 358/7180 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból a T-101189 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 

358/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 54.111,-Ft azaz ötvennégyezer-

egyszáztizenegy forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 32.721,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 

14.509,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 6.881,-

Ft. 

 

e) S. G. A.-né részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 358/7180 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból a T-101189 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 

358/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 54.111,-Ft azaz ötvennégyezer-

egyszáztizenegy forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 32.721,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 

14.509,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 6.881,-

Ft. 



 

f) P. T. részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, P. T.-né özvegyi jogával 

terhelt 900/7180 tulajdoni hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból a 

T-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 

alapterületű ingatlan 900/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 108.828,-Ft azaz 

egyszáznyolcezer-nyolcszázhuszonnyolc forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva, az özvegyi jog értékét levonva 

65.808,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 29.182,-Ft, az ingatlanról 

elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 13.838,-Ft. 

 

g) Cs. R. részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1800/7180 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból a T-101189 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 

1800/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 272.069,-Ft azaz 

kettőszázhetvenkettőezer-hatvamkilenc forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 164.520,-Ft; az ingatlanról elbontandó 

építmények értéke 72.953,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának 

költsége pedig 34.596,-Ft. 

 

h) P. T.-né részére a 196668 helyrajzi számú ingatlan P. T. tulajdonát képező 900/7180 

tulajdoni hányadán fennálló özvegyi jogára tekintettel a 196668 helyrajzi számú 

ingatlanból a T-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi 

számú 50 m2 alapterületű ingatlan 900/7180 tulajdoni hányadára őt megillető özvegyi 

jog megváltására ajánlatot tesz 23.747,-Ft azaz huszonháromezer-hétszázhuszonhét 

forint ellenében, valamint felajánl az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának 

költsége megtérítéseként 3.460,-Ft azaz háromezer-négyszázhatvan forintösszeget. 

 

II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok és a megváltási ajánlat megtételére, és azok 

elfogadása esetén a változási vázrajz záradékolását követően a telekalakítási eljárás 

megindítására, majd a véglegessé vált telekalakítást engedélyező határozat megérkezését 

követően a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződés 

megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

 

III. javasolja a Képviselő-testületének, hogy bármely vételi ajánlat vagy a megváltási ajánlat 

elutasítása, vagy a kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén 

kérje fel a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

4. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 196669 

helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a T-101191 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a T-101190 

számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű 



ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 

1.132.000,-Ft, azaz egymillió-egyszázharminckettőezer forint ellenében, mely összegből  

630.000,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 442.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények 

értéke és 60.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége. Ennek 

érdekében 

 

a) ifj. K. F. részére a 196669 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, K. F. haszonélvezeti 

jogával terhelt 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 196669 helyrajzi számú ingatlanból 

a T-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú 48 m2 

alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 905.600,-Ft azaz 

kilencszázötezer-hatszáz forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-

Ft/m2 fajlagos értékkel számolva, a haszonélvezeti jog értékét levonva 504.000,-Ft; az 

ingatlanról elbontandó építmények értéke 353.600,-Ft, az ingatlanról elbontandó 

építmények elbontásának költsége pedig 48.000,-Ft. 

 

b) K. F. részére a 196669 helyrajzi számú ingatlan ifj. K. F. tulajdonát képező 1/1 tulajdoni 

hányadán fennálló haszonélvezeti jogára tekintettel a 196669 helyrajzi számú 

ingatlanból a T-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi 

számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára őt megillető haszonélvezeti 

jog megváltására ajánlatot tesz 214.400,-Ft azaz kettőszáztizennégyezer-négyszáz forint 

ellenében, valamint felajánl az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának 

költsége megtérítéseként 12.000,-Ft azaz tizenkettőezer forint összeget. 

 

II. felkéri a Polgármestert a vételi és a megváltási ajánlat megtételére, és azok elfogadása esetén 

a változási vázrajz záradékolását követően a telekalakítási eljárás megindítására, majd a 

véglegessé vált telekalakítást engedélyező határozat megérkezését követően a jelen 

előterjesztés 3. számú mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, 

melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

 

III. javasolja a Képviselő-testületének, hogy a vételi vagy a megváltási ajánlat elutasítása, vagy 

a kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén kérje fel a 

Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

5. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 196670 és 

196671 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanokból az M-

100869 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196670/1) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196670 

és 196671 helyrajzi számú ingatlanokból az M-100869 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (196670/1) helyrajzi számú 55 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) 

céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 816.875,-Ft, azaz nyolcszáztizenhatezer-

nyolcszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből 721.875,-Ft a földterületért fizetendő 



összeg, 66.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények értéke és 29.000,-Ft az ingatlanról 

elbontandó építmények elbontásának költsége. Ennek érdekében 

 

a) Z. J. részére a 196670 és a 196671 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 1/2 – 1/2 

tulajdoni hányadaira tekintettel a 196670 és 196671 helyrajzi számú ingatlanokból az 

M-100869 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196670/1) helyrajzi számú 55 m2 

alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 408.437,-Ft azaz 

négyszáznyolcezer-négyszázharminchét forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 360.937,-Ft; az ingatlanról 

eltávolítandó utcafronti és oldalsó kerítések értéke 33.000,-Ft, a kerítések elbontásának 

költsége pedig 14.500,-Ft. 

 

b) Z. I.részére a 196670 és a 196671 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 1/2 – 1/2 

tulajdoni hányadaira tekintettel a 196670 és 196671 helyrajzi számú ingatlanokból az 

M-100869 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196670/1) helyrajzi számú 55 m2 

alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 408.438,-Ft azaz 

négyszáznyolcezer-négyszázharmincnyolc forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 360.938,-Ft; az ingatlanról 

eltávolítandó utcafronti és oldalsó kerítések értéke 33.000,-Ft, a kerítések elbontásának 

költsége pedig 14.500,-Ft. 

 

II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok megtételére, és azok elfogadása esetén a 

telekalakítási eljárás megindítására, majd a véglegessé vált telekalakítást engedélyező határozat 

megérkezését követően a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező telekalakítási és 

adásvételi szerződés megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

 

III. javasolja a Képviselő-testületének, hogy valamely vételi ajánlat elutasítása, vagy a 

kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén kérje fel a 

Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

6. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 196674 

helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a T-101192 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196674/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196674 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101192 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196674/1) 

helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő 

lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 1.124.500,-Ft, azaz egymillió-egyszázhuszonnégyezer-

ötszáz forint ellenében, mely összegből 630.000,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 268.500,-

Ft az ingatlanról elbontandó építmények értéke, 50.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 1 db 

nagyobb fa értéke, 146.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége és 

30.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa kivágásának költsége. Ennek érdekében  

 



a) Sz. Gy.-né részére a 196674 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196674 helyrajzi számú ingatlanból a T-101192 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196674/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/2 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 562.250,-Ft azaz ötszázhatvankettőezer-

kettőszázötven forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 315.000,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 

134.250,-Ft, az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa értéke 25.000,-Ft, az 

ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége 73.000,-Ft és az ingatlanról 

eltávolítandó 1 db nagyobb fa kivágásának költsége 15.000,-Ft. 

 

b) K. Zs. részére a 196674 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196674 helyrajzi számú ingatlanból a T-101192 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (196674/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 562.250,-Ft azaz ötszázhatvankettőezer-kettőszázötven 

forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel 

számolva 315.000,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 134.250,-Ft, az 

ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa értéke 25.000,-Ft, az ingatlanról elbontandó 

építmények elbontásának költsége 73.000,-Ft és az ingatlanról eltávolítandó 1 db 

nagyobb fa kivágásának költsége 15.000,-Ft. 

 

II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok megtételére, és azok elfogadása esetén a változási 

vázrajz záradékolását követően a telekalakítási eljárás megindítására, majd a véglegessé vált 

telekalakítást engedélyező határozat megérkezését követően a jelen előterjesztés 3. számú 

mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, melytől az 

Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

 

III. javasolja a Képviselő-testületének, hogy valamely vételi ajánlat elutasítása, vagy a 

kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén kérje fel a 

Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

7. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 196677 

helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a T-101193 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196677/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196677 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101193 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196677/1) 

helyrajzi számú 47 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő 

lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 1.066.875,-Ft, azaz egymillió-hatvanhatezer-

nyolcszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből 616.875,-Ft a földterület értéke, 98.000,-Ft 

az ingatlanról elbontandó építmények értéke, 180.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 2 db 

nagyobb és 4 db kisebb fa értéke, 52.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények 

elbontásának költsége és 120.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb 

fa kivágásának költsége. Ennek érdekében 



 

a) F. I. részére a 196677 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 4/8 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196677 helyrajzi számú ingatlanból a T-101193 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (196677/1) helyrajzi számú 47 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 533.437,-Ft azaz ötszázharmincháromezer-

négyszázharminchét forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 308.437,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 

49.000,-Ft, az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa értéke 90.000,-

Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége 26.000,-Ft és az 

ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa kivágásának költsége 60.000,-

Ft. 

 

b) M. F. részére a 196677 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 4/8 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196677 helyrajzi számú ingatlanból a T-101193 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (196677/1) helyrajzi számú 47 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 533.438,-Ft azaz ötszázharmincháromezer-

négyszázharmincnyolc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-

Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 308.438,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények 

értéke 49.000,-Ft, az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa értéke 

90.000,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége 26.000,-Ft és 

az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa kivágásának költsége 

60.000,-Ft. 

 

II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok megtételére, és azok elfogadása esetén a változási 

vázrajz záradékolását követően a telekalakítási eljárás megindítására, majd a véglegessé vált 

telekalakítást engedélyező határozat megérkezését követően a jelen előterjesztés 3. számú 

mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, melytől az 

Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

 

III. javasolja a Képviselő-testületének, hogy valamely vételi ajánlat elutasítása, vagy a 

kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén kérje fel a 

Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

8. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 196678 

helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a T-101191 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196678 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) 

helyrajzi számú 29 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő 

lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 518.625,-Ft, azaz ötszáztizennyolcezer-hatszázhuszonöt 

forint ellenében, mely összegből 380.625,-Ft a földterület értéke, 90.000,-Ft az ingatlanról 



elbontandó építmények értéke és 48.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának 

költsége. Ennek érdekében   

 

c) F. I. részére a 196678 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/8 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196678 helyrajzi számú ingatlanból a T-101191 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú 29 m2 alapterületű ingatlan 1/4 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 129.656,-Ft azaz egyszázhuszonkilencezer-

hatszázötvenhat forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 95.156,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 

22.500,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 12.000,-

Ft. 

 

d) K. Zs. J. részére a 196678 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/8 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196678 helyrajzi számú ingatlanból a T-101191 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú 29 m2 alapterületű ingatlan 1/4 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 129.656,-Ft azaz egyszázhuszonkilencezer-

hatszázötvenhat forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 95.156,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 

22.500,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 12.000,-

Ft. 

 

e) Cs.-né B. É. részére a 196678 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, B. Z. haszonélvezeti 

jogával terhelt 4/8 tulajdoni hányadára tekintettel a 196678 helyrajzi számú ingatlanból 

a T-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú 29 m2 

alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 207.450,-Ft azaz 

kettőszázhétezer-négyszázötven forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 

13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva, a haszonélvezeti jog értékét levonva 

152.250,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 36.000,-Ft, az ingatlanról 

elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 19.200,-Ft. 

 

f) B. Z. részére a 196678 helyrajzi számú ingatlan Cs.-né B. É. tulajdonát képező 4/8 

tulajdoni hányadán fennálló haszonélvezeti jogára tekintettel a 196678 helyrajzi számú 

ingatlanból a T-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi 

számú 29 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára őt megillető haszonélvezeti 

jog megváltására ajánlatot tesz 47.063,-Ft azaz negyvenhétezer-hatvanhárom forint 

ellenében, valamint felajánl az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának 

költsége megtérítéseként 4.800,-Ft azaz négyezer-nyolcszáz forint összeget. 

 

II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok és a megváltási ajánlat megtételére, és annak 

elfogadása esetén a változási vázrajz záradékolását követően a telekalakítási eljárás 

megindítására, majd a véglegessé vált telekalakítást engedélyező határozat megérkezését 

követően a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező telekalakítási és adásvételi szerződés 

megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

 

III. javasolja a Képviselő-testületének, hogy valamely vételi ajánlat vagy a megváltási ajánlat 

elutasítása, vagy a kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén 

kérje fel a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 



 

A Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 16. 

 

 

 dr. Török-Gábeli Katalin dr. Spiegler Tamás   

 osztályvezető-helyettes aljegyző  

 az előterjesztés készítője előterjesztő 


