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Tisztelt Bizottság! 

A 185548 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Dunapataj utcában található, a 

közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 496 

m2 alapterületű belterületi ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), 1/1 tulajdoni hányadban 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonát képezi.  

M. J. (a továbbiakban: Kérelmező) 2020. május 20. napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott 

be az Önkormányzathoz a saját ingatlanával szomszédos önkormányzati tulajdonban álló 

Ingatlanra. 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ingatlan 

értékesítéséről történő döntéshez értékbecslés szükséges. Az Önkormányzat Képviselő-

testületének 362/2017. (IX.12.) határozata alapján a 2017. október 01. napját követően 

benyújtott, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem 

benyújtásával egyidejűleg a kérelmező a mindenkori értékbecslési díj 50 %-át köteles 

megfizetni. Az értékbecslési díj a jelen esetben bruttó 165.100.- Ft, melynek 50 %-át (82.550.- 

Ft) a Kérelmező előzőleg megfizette. 

 

A 2020. szeptember 21. napján készült igazságügyi szakértői szakvéleményben a szakértő a 

tárgyi Ingatlan forgalmi értékét 1.244.464.- Ft-ban határozta meg. Az értékelt Ingatlan 

közterületről nem megközelíthető, ezért nem beépíthető. A Dunapataj utcában található 

közművek az értékelt Ingatlanig nem futnak ki 

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 nettó 15.000.000.- forint értékhatárig dönt – a főépítész véleményének 

figyelembevételével – ingatlan, ingatlanrész vásárlásáról.  

Vagyonkezelési szempontból az Ingatlan értékesítése támogatható, tekintettel arra, hogy az 

Ingatlan közterületről nem megközelíthető és nem beépíthető, reális hasznosítási lehetősége a 

Kérelmező szomszédos ingatlanához történő egyesítése, azzal együtt történő használata. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot döntésének 

meghozatalára. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottságának …/2020. (X.06.) határozata a 185548 helyrajzi számú, természetben 1239 

Budapest, Dunapataj utcában található ingatlan értékesítéséről  

 

A. változat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata értékesíti az 1/1 tulajdoni 

hányadban tulajdonát képező 185548 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, 



Dunapataj utcában található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű, 496 m2 alapterületű belterületi ingatlant M. J. 

részére 1.244.464,-Ft azaz egymillió-kettőszáznegyvennégyezer-négyszázhatvannégy 

forint vételár ellenében. 

 

II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és az eladási ajánlat kérelmező általi 

elfogadása esetén az I. pontban foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok szerint 

megszövegezett adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

B. változat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy  

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti az 1/1 

tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185548 helyrajzi számú, természetben a 

1239 Budapest, Dunapataj utcában található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 496 m2 alapterületű 

belterületi ingatlant. 

 

II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal 

tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Budapest, 2020. szeptember 23.  

 

 

 Ács Sára Judit  Kisné Stark Viola  

 vagyonkezelési ügyintéző  osztályvezető 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 
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