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Tisztelt Bizottság! 

 

 

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

mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlapon a 184344 helyrajzi számú, 53655 

m2 területű, „kivett közforgalmú vasút” megnevezésű, a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV 

Zrt. kezelésében lévő ingatlanból 781 m2 nagyságú terület közterületként, a Gombosszeg utca 

részeként szerepel.  

Közterületi ingatlan csak önkormányzati vagy állami tulajdonban lehet. A közterület 

szabályozási terv szerinti kialakításához ezért szükséges, hogy 184344 helyrajzi számú 

ingatlanból telekalakítási eljárás során a (183961) helyrajzi számú közút ingatlanba egyesítésre, 

és önkormányzati tulajdonba kerüljön a szabályzási terven a 184344 közterületként szereplő 

ingatlanrész.  

 

A szabályozáshoz szükséges T-101080 számú vázrajz elkészült, jelenleg záradékoltatás alatt áll 

az illetékes Kormányhivatalnál. A közterületként kiszabályozandó 781 m2 területű 

ingatlanrészre vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslés is elkészült, mely szerint ezen 

ingatlanrész forgalmi értéke 8.800.000,-Ft.  

 

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.” 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének 

c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben vagy 

törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – 

ingyenesen átruházható. 

 

Az ingyenes tulajdonba adás jelentős – a későbbiekben nem módosítható –, alább ismertetett 

főbb kötelezettségekkel jár az önkormányzatok számára a Nvt. 13. § alapján: 

 

a) Az önkormányzat a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a 

tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának 

megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 

b) az önkormányzat az átruházott vagyonhasznosításáról évente köteles beszámolni az MNV 

Zrt. felé. 

c) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési 

tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba 

történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV 

Zrt. kérelmezi. Az elidegenítési tilalom azon személlyel szemben nem áll fenn, aki az ingatlant 

az ingatlan tulajdonosára ingyenesen átruházta. 

d) A c) pont szerinti elidegenítési tilalmat az a) pont szerinti határidő leteltét követően a 

tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. 

Az MNV Zrt., a Kormány vagy az ingyenes tulajdonba adáshoz hozzájárulását adó 

vagyonkezelő a vonatkozójogszabályi előírásokban rögzített feltételeken túl további, az 

ingyenes vagyonátadás jogosultja által teljesítendő kötelezettségeket is előírhat. 



 

Az ingyenesen átruházott vagyon juttatási célnak megfelelő felhasználását a térítésmentes 

tulajdonba adásról szóló szerződés és a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között 

az MNV Zrt. vizsgálhatja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tulajdonjogot megszerző fél 

a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz 

eleget, köteles az MNV Zrt. felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő 

állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén 

a tulajdonjogot megszerző fél köteles az átadásról szóló szerződésben rögzített forgalmi 

értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal 

növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig 

nemteljesítési kötbérként megfizetni. Az MNV Zrt. a jogsértő állapot határidőre történő 

megszüntetésének elmulasztása esetén a nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes 

tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat. Amennyiben a szerződéskötést 

követően a jogszabályban és a vagyonátruházást tartalmazó szerződésben előírt feltételeknek 

az önkormányzat nem tud eleget tenni, a szerződésszegés akár az ingyenesen tulajdonba adott 

vagyontárgy becsült forgalmi értékének kamattal növelt összegének megfizetését is maga után 

vonhatja. 

 

A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Vtv. 

36. § (3) bekezdése alapján a Kormány hoz döntést. A Vhr. 51. § (7) bekezdése értelmében az 

MNV Zrt. – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján – negyedévente tesz 

ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó javaslatot a Kormány részére, azzal, hogy az 

előterjesztésben csak azon igények tüntethetők fel, amelyekre vonatkozóan a hiánytalan 

kérelem legkésőbb az adott negyedév utolsó napját hatvan nappal megelőzően megérkezett az 

MNV Zrt.-hez. 

 

Fentiek figyelembevételével mérlegelni szükséges, hogy a tisztelt Bizottság kívánja-e 

kezdeményezni a szóban forgó ingatlanrész ingyenes tulajdonba adását – vállalva az ezzel járó 

kötelezettségeket is, vagy azonnal vételi ajánlatot kíván tenni az ingatlanrészre. Az ingyenes 

tulajdonba adással járó költségek – mint pl. eljárási díjak – fedezéséhez szükséges összegek a 

2019. évi költségvetésK-355-002 „egyéb szolgáltatások” során rendelkezésre állnak. 

 

Amennyiben a tisztelt Bizottság az ingyenes tulajdonba adás kezdeményezése emellett dönt, 

javasolt egyúttal arról is dönteni, hogy amennyiben az ingyenes tulajdonba adás iránti kérelem 

elutasításra kerülne, akkor vételi ajánlatot tesz az ingatlanrészre. Az ingatlan vételára 

összegének biztosítása a céltartalék költségvetési maradvány sorának terhére lehetséges.  

 

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a 184344 helyrajzi számú, természetben 

Gombosszeg utcában található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. 

(IX.22.) Ök. rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási 

tervlap szerint a T-101080 számú vázrajz alapján a (183961) helyrajzi számú ingatlanba 

egyesítendő része tulajdonjogának megszerzése érdekében teendő intézkedésekről. 

Amennyiben ingyenes tulajdonba adás, illetve adásvételi szerződés útján sem sikerülne 

megszerezni a közterületként kiszabályozandó ingatlanrész tulajdonjogát, lehetőség lesz 

kisajátítási eljárást kezdeményezni az ingatlannak a szabályozási terven közterületként szereplő 

részeire. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól döntésének meghozatalát. 

 



Határozati javaslatok: 

A. változat 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 184344 

helyrajzi számú, természetben Gombosszeg utcában található ingatlanból a Kerületi 

Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök. rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint a T-101080 számú 

vázrajz alapján a  (183961) helyrajzi számú ingatlanba egyesítendő 781 m2 területű része 

tulajdonjogának megszerzése érdekében az ingyenes tulajdonba adás kérelmezéséről 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

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

184344 helyrajzi számú, természetben Gombosszeg utcában található ingatlanból a 

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

mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint a T-101080 számú 

vázrajz alapján a (183961) helyrajzi számú ingatlanba egyesítendő 781 m2 területű 

részének tulajdonjogát, ennek érdekében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a MÁV Zrt. 

vagyonkezelésében) lévő Budapest XXIII. ker. 184344 helyrajzi számon felvett, „kivett 

közforgalmú vasút” megnevezésű, 53655 m2 területű ingatlanból  a Kerületi Építési 

Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök. rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében 

található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint a T-101080 számú vázrajz alapján 

a (183961) helyrajzi számú ingatlanba egyesítendő 781 m2 része tulajdonjogának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

II. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata az I. pont szerint 

ingyenesen tulajdonba kérendő ingatlanrészt az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1 .) pontjában 

meghatározott „településfejlesztés, településrendezés” feladatainak ellátása érdekében 

kívánja tulajdonba venni és közterület célra kívánja felhasználni. 

 

III. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek – amennyiben szükséges, ideértve a művelési ág 

szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 

IV. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

 

V. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest XXIII. ker. 

184344 helyrajzi számon felvett, „kivett közforgalmú vasút” megnevezésű, 53655 m2 

területű ingatlanból  a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök. 

rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap 

szerint a T-101080 számú vázrajz alapján a (183961) helyrajzi számú ingatlanba 

egyesítendő 781 m2 területű részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 



 

VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest XXIII. ker. 

184344 helyrajzi számon felvett, „kivett közforgalmú vasút” megnevezésű, 53655 m2 

területű ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök. 

rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap 

szerint a T-101080 számú vázrajz alapján a (183961) helyrajzi számú ingatlanba 

egyesítendő 781 m2  területű részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

vonatkozó megállapodást aláírja. 

Felelős: Geiger Ferenc, polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 184344 

helyrajzi számú, természetben Gombosszeg utcában található ingatlanból a Kerületi 

Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök. rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint a T-101080 számú 

vázrajz alapján a (183961) helyrajzi számú ingatlanba egyesítendő 781 m2 területű 

részének megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. amennyiben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ingyenes tulajdonba 

adás útján nem tudja megszerezni a 184344 helyrajzi számú, természetben Gombosszeg 

utcában található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök. 

rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint a 

T-101080 számú vázrajz alapján a (183961) helyrajzi számú ingatlanba egyesítendő 781 m2 

területű részének tulajdonjogát, úgy azt 8.800.000,-Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázezer forint 

vételár ellenében közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján kívánja 

megszerezni. Az ehhez szükséges pénzösszeget a céltartalék költségvetési maradvány sorának 

terhére biztosítja. 

 

II. felkéri a polgármestert a vételi ajánlat megtételére, és annak elfogadása esetén pedig a 2. 

számú mellékletét képező 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 kezdeményezésére. 

 

 

Felelős: Geiger Ferenc, polgármester 

Határidő: az ingyenes tulajdonba adásról szóló nemleges döntés kézhezvételét követő 30 nap 

 

 

B. változat 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2019. (IX.03.) határozata a 184344 

helyrajzi számú, természetben Gombosszeg utcában található ingatlanból a Kerületi 



Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök. rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint a  T-101080 számú 

vázrajz alapján a (183961) helyrajzi számú ingatlanba egyesítendő 781 m2 területű 

részének megvásárlásáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

 

 I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 184344 

helyrajzi számú, természetben Gombosszeg utcában található ingatlanból a Kerületi Építési 

Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök. rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található 

SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint a T-101080 számú vázrajz alapján a (183961) 

helyrajzi számú ingatlanba egyesítendő 781 m2 területű részének tulajdonjogát 8.800.000,-Ft, 

azaz nyolcmillió-nyolcszázezer forint vételár ellenében közterület (út) céljára történő lejegyzést 

helyettesítő adásvétel útján. Az ehhez szükséges pénzösszeget a céltartalék költségvetési 

maradvány sorának terhére biztosítja. 

 

II. felkéri a polgármestert a vonatkozó T-101080 számú változási vázrajz földhivatali 

záradékolását követően a vételi ajánlat megtételére, és annak elfogadása esetén pedig a 2. számú 

mellékletet képező adásvételi szerződés megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem 

sértve eltérhet. 

 

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

lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén kérje fel a polgármestert a kisajátítási 

eljárás kezdeményezésére. 

 

 

Felelős: Geiger Ferenc, polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

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

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 02. 

 

 

 dr. Török-Gábeli Katalin dr. Spiegler Tamás   

 osztályvezető-helyettes aljegyző  

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

 


