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Tisztelt Bizottság! 

 

A Képviselő-testület a 441/2018. (XI. 20.) határozatával úgy döntött, hogy a 25/2003. 

(VII.18.) Ök. rendelettel elfogadott Kerületi Építési és Városrendezési Szabályzat (KVSZ) 8. 

számú mellékletét képező (Apostolhegy) szabályozási terv szerinti közterület kialakítása 

céljából vételi ajánlatot tesz a 186749 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

Apostolhegyen a Pál apostol utca 6. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint „kivett lakóház” művelési ágú, „udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1147 m2 

alapterületű 2/4 tulajdoni hányadban az Önkormányzat, 2/4 tulajdoni hányadban B. P. 

tulajdonát képező ingatlanból a  B. P. tulajdonát képező 2/4 tulajdoni hányadra. 

A közterület (út) kialakítását követően a tárgyi ingatlanból visszamaradó telektest önmagában 

nem hasznosítható. Az ingatlanon található felépítményt a szabályozási terv szerinti 

rendezéshez el kell majd bontani. 

 

A vételi ajánlatot B. P. nem fogadta el, ezért, ezért a fent hivatkozott határozat III. pontja 

alapján 2019. június 12. napján kisajátítási kérelem került megküldésre Budapest Főváros 

Kormányhivatala részére.  

 

A kisajátítási eljárás megindítását követően a Kormányhivatal a kártalanítási összeg 

megállapításának érdekében kirendelte a CONZUS GROUP Igazságügyi Szakértő Kft.-t, mely 

2019. július 31-én elkészítette szakértői szakvéleményeit, melyet a Kormányhivatal 2019. 

augusztus 21-én megküldött az Önkormányzat jogi képviselője részére. A szakvélemény 

szerint a 186749 helyrajzi számú ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának kisajátításért fizetendő 

kártalanítás összeg 12.028.406,-Ft.  

A 2018. augusztus 22-én P. L. igazságügyi szakérő által készített, 2017. március 08-án 

aktualizált, korábban az Önkormányzat által az ingatlan tulajdonosa felé megtett vételi ajánlat 

alapját képező szakértői vélemény a 186749 helyrajzi számú ingatlanért fizetendő kártalanítás 

értékét 21.224.882,-Ft összegben állapította meg (melyből a telekrész kisajátításáért 

megállapított összeg 5.793.382,-Ft, az építményekért/épületekért fizetendő összeg 

13.379.000,-Ft, a zöldkárért fizetendő összeg 105.000,-Ft, a bontási és növényzetirtási 

költségek összege 1.997.500,-Ft összeg).  

 

A CONZUS GROUP Kft. szakvéleménye nem részletezi, hogy az általa megállapított 

kártalanítási összegből mekkora a földterületért, az épületért/építményekért, növényzetért 

valamint a bontási/irtási költségek megtérítéseként fizetendő összeg, illetve azt sem veszi 

figyelembe, hogy – bár írásos használati megállapodás a tártulajdonosok között nem jött létre 

– az ingatlan használata természetben megosztott, az ingatlan Péter apostol utcával határos 2/4 

részének megfelelő terület Soroksár Önkormányzata birtokában van, az ingatlan Pál apostol 

utca felé eső 2/4 részének megfelelő területét B. P. használja, az azon található felépítménnyel 

együtt. A felépítmény az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint nem szerepel külön helyrajzi 

számon, azonban B. P. a felépítmény tulajdonjogának igazolására bemutatta a következő 

iratokat:  

 

- az ingatlan 1977. évi és 1985. évi eredeti tulajdoni lapjai, melyeken B. P. szülei 

vannak megjelölve az ingatlan ½ - ½ tulajdoni hányadának tulajdonosaként,  

- 1996. 07. 04. napján kelt adásvételi szerződés, mellyel nevezett szülei értékesítettek a 

186749 helyrajzi számú telekingatlanból 1/2 részt azaz 569 m2 területet S. G.állagvevő 

és W.-né G. G. A. haszonélvező részére, a szerződésben következetesen 

„telekingatlan” illetve „telekrész” megnevezéssel szerepel az adásvétel tárgya, így 
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megállapítható hogy szerződő felek akarata a szóban forgó ingatlan Péter apostol utca 

felé eső 1/2 részének megfelelő területére irányult, a felépítményre nem.  

 

Az Önkormányzat 2005. 06. 01. napján vásárolta meg az ingatlanból a jelenleg tulajdonát 

képező 2/4 tulajdoni hányadot S. G. eladótól és W.-né G. G. A. haszonélvezőtől. Tekintettel 

arra, hogy nevezettek korábban az ingatlan 1/2 része tulajdonjogát úgy vásárolták meg B. P. 

szüleitől, hogy a természetbeni használati megosztás folytán a tulajdoni hányad a telek Péter 

apostol utcával határos felének felel meg, így az Önkormányzat tulajdonjoga is csak 

természetben ezen földterületnek felel meg, melyről az Önkormányzat a 46/2005. (IV.05.) 

GVB sz. határozattal módosított 23/2005. (II.08.) GVB sz. határozat előterjesztése szerint 

tudomással bírt. 

 

A Képviselő-testület fentieket a B. P. felé a 186749 helyrajzi számú ingatlan 2/4 tulajdoni 

hányadáért teendő vételi ajánlat megtételéről szóló 441/2018. (XI. 20.) határozata 

meghozatala során figyelembe vette, az ajánlati árat ennek megfelelően alakította ki. 

 

Fentiek okán megkérdőjelezhető a CONZUS GROUP Kft. szakvéleményének alkalmassága 

arra, hogy a kártalanítási összegről történő döntés alapjául szolgáljon a kisajátítási eljárásban. 

 

A kisajátítási kártalanítás összege megfizetésének kötelezettségét Bp. Főv. XXIII. ker. 

Soroksár Önkormányzatának 2019. évi költségvetése tervezésekor figyelembe vettük. 

 

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

önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.4.17. pontja alapján nettó 15.000.000 Ft értékhatárig a 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt az Önkormányzat által kezdeményezett kisajátítási 

eljárások során szakértő által megállapított kisajátítási kártalanítási összeg elfogadásáról, így 

jelen ügyben a döntés a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a kisajátítási kártalanítás összegének elfogadása 

tárgyában! 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ……/2019. (IX. 10.) határozata a 186749 

helyrajzi számú ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vonatkozó kisajátítási kártalanítási 

összeg elfogadásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy  

 

I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata felkéri a Kormányhivatalt, hogy 

kötelezze a 186749 helyrajzi számú ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának kisajátítására irányuló 

eljárásban szakértői feladatot ellátó CONZUS GROUP Kft.-t a szakértői véleményének 

módosítására, tekintettel arra, hogy a CONZUS GROUP Kft. 2019. július 31-én készült 

szakértői véleménye a kártalanítási összeg megállapítására álláspontja szerint nem alkalmas, 

mivel a kártalanítási összeg meghatározása során 

 

- nem értékelte külön-külön az ingatlan földterületét és az azon található felépítményt, 

valamint sem a bontandó épület/építmények bontási költségét, sem a zöldkárt nem határozta 

meg; 
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- nem vette figyelembe, hogy a felépítmények teljes egészére B. P. társtulajdonos formálhat 

kártalanítási igényt, a kisajátítást kérő, mint társtulajdonos csak az ingatlan 2/4 részének 

földterületére kötött korábban adásvételi szerződést, így a felépítmények teljes egészéért a 

kártalanítás B. P.-t illeti meg; 

 

III. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására. 

  

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:     Geiger Ferenc polgármester 

 

Budapest, 2019. augusztus 26. 

 

 

 dr. Török-Gábeli Katalin dr. Spiegler Tamás   

 osztályvezető-helyettes aljegyző 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 


