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Tisztelt Bizottság! 

 

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

számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlapon a Szent László utca – 

Fatimai utca – Nyír utca – Mezőlak utca által körül határolt területen található egyes 

ingatlanok meghatározott nagyságú területeinek megvásárlása és közterületté minősítése 

szükséges az Apró utca és a Nevelő utca Mezőlak utca és Fatimai utca közötti szakaszainak 

kialakításához. 

Közterületi ingatlan csak önkormányzati vagy állami tulajdonban lehet. A szabályozási terv 

szerinti közterületek kialakításához ezért szükséges, hogy az érintett ingatlanokból 

telekalakítási eljárás során kialakításra kerüljenek és önkormányzati tulajdonba kerüljenek a 

jelen előterjesztés tárgyát képező ingatlanokból közterületként kiszabályozandó 

ingatlanrészek. A jelen előterjesztés tárgyát képező ingatlanok – melyek mindegyike kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű - a következők: 

 

 

Jelenlegi hrsz. Művelési ág/alrészlet 

megnevezése 

Közútként 

kialakítandó ingatlan 

hrsz.-a 

Közútként 

kialakítandó ingatlan 

területe 
183213/4 kivett lakóház udvar, 

gazdasági épület 

 

183213/6  106 m2 

183214 kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület 

 

183214/2 

183214/4 

183214/6  

69 m2 

69 m2 

35 m2 

 

A jelen előterjesztés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó változási vázrajzok, valamint 

igazságügyi szakértői 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 mellékelt igazságügyi szakértői véleményekben azok megtalálhatók. 

 

A 183213/4 helyrajzi számú ingatlan K. R. tulajdonát képező 490/1246 tulajdoni hányadát K-

né R. J. holtig tartó haszonélvezeti joga terheli, valamint a Magyar Állam 490/1246 tulajdoni 

hányadára vonatkozóan B. J. visszavásárlási jog illeti 2019. február hónap 1. napjától 2024. 

augusztus hónap 31. napjáig, ennek megfelelően a telekalakítási és adásvételi szerződés 

megkötéséhez az ő hozzájárulása is szükséges. 

A 183214 helyrajzi számú ingatlant terheli az ELMŰ Hálózati Kft. javára 21 m2 területre 

vonatkozó vezetékjog, mely a telekalakításokat követően az önkormányzati tulajdonba kerülő 

(183214/6) helyrajzi számú közterületi ingatlanra kerülne átjegyzésre, valamint Sz. F. 80/300-

ad tulajdoni hányadát terheli Sz. F-né holtig tartó haszonélvezeti joga. 

 

Az ingatlanok szabályozásának, és az azokból közterületként kiszabályozandó ingatlanrészek 

megvásárlásának szükségességét az Önkormányzat 2020. évi költségvetése „232 szervezeti 

kód K62-00” sorának tervezésekor figyelembe vettük. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.03.) 

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-

egy esetben és összességében 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 jelen előterjesztés tárgyát képező szereplő 

ingatlanokkal kapcsolatos vételi ajánlatok megtételéről. Amennyiben valamely ingatlan 

tulajdonosa nem fogadja el a vételi ajánlatot, vagy valamely teher (haszonélvezeti jog) illetve 

a visszavásárlási jog jogosultja nem járul hozzá a tehernek a magántulajdonban visszamaradó 

ingatlanra való átjegyzéséhez a telekalakítást követően, lehetőség lesz kisajátítási eljárást 

kezdeményezni az ingatlannak a szabályozási terven közterületként szereplő részére. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot döntéseinek meghozatalára. 

 

Határozati javaslatok: 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2020. (X. 06.) határozata a 183213/4 

helyrajzi számú, természetben a Szent László utca – Fatimai utca - Nyír utca – Mezőlak 

utca által határolt területen található ingatlanból a T-101587 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (183213/6) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

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

183213/4 helyrajzi számú ingatlanból a T-101587 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(183213/6) helyrajzi számú 106 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (közút) 

céljára történő lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján 1.269.150.-Ft azaz 

egymillió-kettőszázhatvankilencezer-egyszázötven forint ellenében, mely összegből 

1.089.150,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 180.000,-Ft a növényzet kivágásának, 

elszállításának értéke.  

 

Ennek érdekében  

 

a) N. T. részére a 183213/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 133/1246 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183213/4 helyrajzi számú ingatlanból a T-101587 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183213/6) helyrajzi számú 106 m2 területű ingatlan 

133/1246 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 135.471,-Ft azaz 

egyszázharmincötezer-négyszázhetvenegy forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 116.258,-Ft; a növényzet 

kivágásának, elszállításának értéke 19.213,-Ft. 

 

b) N-né E. É. részére a 183213/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 133/1246 

tulajdoni hányadára tekintettel a 183213/4 helyrajzi számú ingatlanból a T-101587 



számú változási vázrajz szerint kialakuló (183213/6) helyrajzi számú 106 m2 területű 

ingatlan 133/1246 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 135.471,-Ft azaz 

egyszázharmincötezer-négyszázhetvenegy forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 116.258,-Ft; a növényzet 

kivágásának, elszállításának értéke 19.213,-Ft. 

 

c) K. R. részére a 183213/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, K-né R. J. holtig tartó 

haszonélvezeti jogával terhelt 490/1246 tulajdoni hányadára tekintettel a 183213/4 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101587 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(183213/6) helyrajzi számú 106 m2 területű ingatlan 490/1246 tulajdoni hányadára 

vételi ajánlatot tesz 349.373,-Ft azaz háromszáznegyvenkilencezer-

háromszázhetvenhárom forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-

Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 299.822,-Ft; a növényzet kivágásának, 

elszállításának értéke 49.551,-Ft.  

 

d) K-né R. J. részére a 183213/4 helyrajzi számú ingatlanból a T-101587 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183213/6) helyrajzi számú ingatlan 490/1246 

tulajdoni hányadára vonatkozó holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására 

mindösszesen 149.731,-Ft, azaz egyszáznegyvenkilencezer-hétszázharmincegy forint 

ellenében tesz megváltási ajánlatot, mely összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 128.495,-Ft; a növényzet kivágásának, elszállításának 

értéke 21.236,-Ft.  

 

e) A Magyar Állam részére a 183213/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 490/1246 

tulajdoni hányadára tekintettel a 183213/4 helyrajzi számú ingatlanból a T-101587 

számú változási vázrajz szerint kialakuló (183213/6) helyrajzi számú 106 m2 ingatlan 

490/1246 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 499.104,-Ft azaz 

négyszázkilencvenkilencezer-egyszáznégy forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 428.317,-Ft; a növényzet 

kivágásának, elszállításának értéke 70.787,-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 

telekalakítási határozat birtokában az I.-II.-III. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2020. (X. 06.) határozata a 183214 

helyrajzi számú, természetben a Szent László utca – Fatimai utca - Nyír utca – Mezőlak 

utca által határolt területen található ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (183214/2) (183214/4) és (183214/6) helyrajzi számú közterületi 

ingatlanok megvásárlásáról 

 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 



 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 183214 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló (183214/2) 

helyrajzi számú 69 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (közút) céljára történő 

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján 888.975,-Ft, azaz 

nyolcszáznyolcvannyolcezer-kilencszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből 

708.975,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 180.000,-Ft növényzet kivágásának, 

elszállításának értéke.  

Ennek érdekében 

 

a) N. T. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 64/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/2) helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 

64/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 189.648,-Ft azaz 

egyszáznyolcvankilencezer-hatszáznegyvennyolc forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 151.248,-Ft; a növényzet 

kivágásának, elszállításának értéke 38.400,-Ft. 

 

b) N-né E. É. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 64/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a (183214) helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló 183214/2 helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 

64/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 189.648,-Ft azaz 

egyszáznyolcvankilencezer-hatszáznegyvennyolc forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 151.248,-Ft; a növényzet 

kivágásának, elszállításának értéke 38.400,-Ft 

 

c) R. K. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 23/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/2) helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 

23/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 68.155,-Ft azaz hatvannyolcezer-

egyszázötvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 54.355,-Ft; a növényzet kivágásának, elszállításának értéke 

13.800,-Ft. 

 

d) R-né G. J. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 23/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/2) helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 

23/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 68.155,-Ft azaz hatvannyolcezer-

egyszázötvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 54.355,-Ft; a növényzet kivágásának, elszállításának értéke 

13.800,-Ft. 

 

e) Sz. F. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Sz. F-né holtig tartó 

haszonélvezeti jogával terhelt 80/300 tulajdoni hányadára tekintettel a 183214 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(183214/2) helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 80/300 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 189.648,-Ft azaz egyszáznyolcvankilencezer-hatszáznegyvennyolc forint 

ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel 

számolva 151.248,-Ft; a növényzet kivágásának, elszállításának értéke 38.400,-Ft.  

 



f) A Raklap és Tüzép Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-095209; székhely: 2724 

Újlengyel, 05/7. hrsz.; képviseletre jogosult: Sz. I.) részére a 183214 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 46/300 tulajdoni hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú 

ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló (183214/2) helyrajzi 

számú 69 m2 területű ingatlan 46/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

136.309,-Ft azaz egyszázharminchatezer-háromszázkilenc forint ellenében, mely 

összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 108.709,-Ft; a 

növényzet kivágásának, elszállításának értéke 27.600,-Ft. 

 

g) Sz. F-né részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (183214/2) helyrajzi számú ingatlan 80/300 tulajdoni 

hányadára vonatkozó, holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására 47.412,-Ft, azaz 

negyvenhétezer-négyszáztizenkettő forint ellenében tesz megváltási ajánlatot, mely 

összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 37.812,-Ft; a 

növényzet kivágásának, elszállításának értéke 9.600,-Ft.  

 

 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 183214 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló  (183214/4) 

helyrajzi számú 69 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (közút) céljára történő 

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján 899.375,-Ft, azaz 

nyolcszázkilencvenkilencezer-háromszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből 

708.975,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 30.400,-Ft építmények értéke és bontási 

költsége, 160.000,-Ft a növényzet kivágásának, elszállításának értéke. 

 

Ennek érdekében 

 

a) N. T. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 64/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/4) helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 

64/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 191.866,-Ft azaz 

egyszázkilencvenegyezer-nyolcszázhatvanhat forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 151.248,-Ft; az elbontandó 

építmények értéke és költsége: 6.485,-Ft, a növényzet kivágásának, elszállításának 

értéke 34.133,-Ft. 

 

b) N-né E. É. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 64/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a (183214) helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló 183214/4 helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 

64/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 191.866,-Ft azaz 

százkilencvenegyezer-nyolcszázhatvanhat forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 151.248,-Ft; az elbontandó 

építmények értéke és költsége: 6.485,-Ft, a növényzet kivágásának, elszállításának 

értéke 34.133,-Ft. 

 

c) R. K. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 23/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/4) helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 

23/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 68.953,-Ft azaz hatvannyolcezer-

kilencszázötvenhárom forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-



Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 54.355,-Ft; az elbontandó építmények értéke és 

költsége: 2.331,-Ft, a növényzet kivágásának, elszállításának értéke 12.267,-Ft. 

 

d) R-né G. J. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 23/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/4) helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 

23/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 68.953,-Ft azaz hatvannyolcezer-

kilencszázötvenhárom forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-

Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 54.355,-Ft; az elbontandó építmények értéke és 

költsége: 2.331,-Ft, a növényzet kivágásának, elszállításának értéke 12.267,-Ft. 

 

e) Sz. F. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Sz. F-né holtig tartó 

haszonélvezeti jogával terhelt 80/300 tulajdoni hányadára tekintettel a 183214 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(183214/4) helyrajzi számú 69 m2 területű ingatlan 80/300 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 191.868,-Ft azaz egyszázkilencvenegyezer-nyolcszázhatvannyolc forint 

ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel 

számolva 151.248,-Ft; az elbontandó építmények értéke és költsége: 6.486,-Ft, a 

növényzet kivágásának, elszállításának értéke 34.134,-Ft.  

 

f) A Raklap és Tüzép Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-095209; székhely: 2724 

Újlengyel, 05/7. hrsz.; képviseletre jogosult: Sz. I.) részére a 183214 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 46/300 tulajdoni hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú 

ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló (183214/4) helyrajzi 

számú 69 m2 területű ingatlan 46/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

137.903,-Ft azaz egyszázharminchétezer-kilencszázhárom forint ellenében, mely 

összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 108.709,-Ft; az 

elbontandó építmények értéke és költsége: 4.661,-Ft, a növényzet kivágásának, 

elszállításának értéke 24.533,-Ft. 

 

g) Sz. F-né részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (183214/4) helyrajzi számú ingatlan 80/300 tulajdoni 

hányadára vonatkozó holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására 47.966,-Ft, azaz 

negyvenhétezer-kilencszázhatvanhat forint ellenében tesz megváltási ajánlatot, mely 

összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 37.812,-Ft; az 

elbontandó építmények értéke és költsége: 1.621,-Ft, a növényzet kivágásának, 

elszállításának értéke: 8.533,-Ft.  

 

 

III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 183214 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló (183214/6) 

helyrajzi számú 35 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (közút) céljára történő 

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján 1.127.721,-Ft, azaz egymillió-

egyszázhuszonhétezer-hétszázhuszonegy forint ellenében, mely összegből 359.625,-Ft a 

földterületért fizetendő összeg, 708.096,-Ft építmények értéke és bontási és újjáépítési 

költsége, 60.000,-Ft a növényzet kivágásának, elszállításának értéke. 

 

Ennek érdekében 

 



a) N. T. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 64/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/6) helyrajzi számú 35 m2 területű ingatlan 

64/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 240.580,-Ft azaz 

kettőszáznegyvenezer-ötszáznyolcvan forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 76.720,-Ft; az elbontandó építmények 

értéke és költsége: 151.060,-Ft, a növényzet kivágásának, elszállításának értéke 

12.800,-Ft. 

 

b) N-né E. É. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 64/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/6) helyrajzi számú 35 m2 területű ingatlan 

64/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 240.581,-Ft azaz 

kettőszáznegyvenezer-ötszáznyolcvanegy forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 76.720,-Ft; az elbontandó 

építmények értéke és költsége: 151.061,-Ft, a növényzet kivágásának, elszállításának 

értéke 12.800,-Ft. 

 

c) R. K. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 23/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/6) helyrajzi számú 35 m2 területű ingatlan 

23/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 86.458,-Ft azaz nyolcvanhatezer-

négyszázötvennyolc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-

Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 27.571,-Ft; az elbontandó építmények értéke és 

költsége: 54.287,-Ft, a növényzet kivágásának, elszállításának értéke 4.600,-Ft. 

 

d) R-né G. J. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 23/300 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (183214/6) helyrajzi számú 35 m2 területű ingatlan 

23/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 86.458,-Ft azaz nyolcvanhatezer-

négyszázötvennyolc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-

Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 27.571,-Ft; az elbontandó építmények értéke és 

költsége: 54.287,-Ft, a növényzet kivágásának, elszállításának értéke 4.600,-Ft. 

 

e) Sz. F. részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Sz. F-né holtig tartó 

haszonélvezeti jogával terhelt 80/300 tulajdoni hányadára tekintettel a 183214 

helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(183214/6) helyrajzi számú 35 m2 területű ingatlan 80/300 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 240.581,-Ft azaz kettőszáznegyvenezer-ötszáznyolcvanegy forint 

ellenében, mely összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel 

számolva 76.720,-Ft; az elbontandó építmények értéke és költsége: 151.061,-Ft, a 

növényzet kivágásának, elszállításának értéke 12.800,-Ft.  

 

f) A Raklap és Tüzép Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-095209; székhely: 2724 

Újlengyel, 05/7. hrsz.; képviseletre jogosult: Sz. I.) részére a 183214 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 46/300 tulajdoni hányadára tekintettel a 183214 helyrajzi számú 

ingatlanból a T-101588 számú változási vázrajz szerint kialakuló (183214/6) helyrajzi 

számú 35 m2 területű ingatlan 46/300 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

172.918,-Ft azaz egyszázhetvenkettőezer-kilencszáztizennyolc forint ellenében, mely 

összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 55.143,-Ft; az 



elbontandó építmények értéke és költsége: 108.575,-Ft, a növényzet kivágásának, 

elszállításának értéke 9.200,-Ft. 

 

g) Sz. F-né részére a 183214 helyrajzi számú ingatlanból a T-101588 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (183214/6) helyrajzi számú ingatlan 80/300 tulajdoni 

hányadára vonatkozó holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására 60.145,-Ft, azaz 

hatvanezer-egyszáznegyvenöt forint ellenében tesz megváltási ajánlatot, mely 

összegből a földterület értéke 10.275,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 19.180,-Ft; az 

elbontandó építmények értéke és költsége: 37.765,-Ft, a növényzet kivágásának, 

elszállításának értéke: 3.200,-Ft.  

 

 

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

változási vázrajz záradékolását követően a telekalakítási eljárás megindítására, majd a 

véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában az I.-II.-III. pontban foglaltaknak, valamint 

a hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Az előterjesztést a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben, döntési 

joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 

 

 

 

 

 dr. Molnár Henriett Kisné Stark Viola 

 jogász osztályvezető 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 


