
 

  
   Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

______________________________ 

 1239 Budapest, Hősök tere 12. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Javaslat a 186560/6 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel 

kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

 

Előterjesztő:    Kisné Stark Viola 

    osztályvezető 

    Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 

Az előterjesztést készítette: Szabó Éva 

 vagyonkezelési ügyintéző 

 Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:   Tóth András főépítész 

    

Az előterjesztés megtárgyalására 

jogosult bizottságok:   Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

                                                                    

Testületi ülés időpontja, amely ülésen a  

Képviselő-testület tárgyalta volna  2021. február 16. 

 

Ellenjegyzők:      Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes 

Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti 

Osztály 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Török-Gábeli Katalin 

 osztályvezető-helyettes 

 Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 

 
 A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 186560/6 helyrajzi számú, természetben a Forster János Jakab utca 4. szám alatt található, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 

1572 m2 területű ingatlan 746/3144 tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi. 

 

H. E. (a továbbiakban: Kérelmező) az ingatlan tulajdonosa 504/3144 tulajdoni hányadban. 

Kérelmező kérelmet nyújtott be, mely szerint szeretné megvásárolni a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 746/3144 tulajdoni hányadot, mely a 

természetben kialakult használati rend szerint a 3. számú mellékletként mellékelt térképen sárga 

keretezéssel került megjelölésre (a továbbiakban: Ingatlanrész).  

 

Az Ingatlanrész jelenleg bérbeadás útján van hasznosítva, arra K. L. bérlő rendelkezik 

határozatlan idejű bérleti szerződéssel. Az Ingatlanrész értékesítése vagyongazdálkodási 

szempontból nem javasolt. 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően készült.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését 

meghozni. 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE 

ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …./2021. 

(II. 16.) határozata a 186560/6 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos vételi kérelemről 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata nem kívánja értékesíteni H. E. 

részére a 186560/6 helyrajzi számú, természetben Forster János Jakab utca 4. szám alatt 

található ingatlanban fennálló 746/3144 tulajdoni hányadát.  



II. értesíti a kérelmezőt a döntésről. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. március 15. 

 

 

Budapest, 2021. január 26. 

  

 

 

 Szabó Éva Kisné Stark Viola 

 vagyonkezelési ügyintéző osztályvezető 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

   

Mellékletek:  


