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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2015 évben 

értékesítésre kijelölt ingatlanjairól 
  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
2015. évben Budakalász Város Önkormányzat tulajdonában álló a táblázatban 
szereplő ingatlanok értékesíthetőek. A korábban bevett gyakorlattal ellentétben 
jelenleg az ingatlanok értékesítésre kijelölése történik meg. A várható vételár a 
költségvetési tervezési anyag részét képezi. Az egyes ingatlanok értékesítési ára 
pedig az értékesítés előtt további Képviselő-testületi döntést igényelnek. A 
táblázat tartalmazza az ingatlanok becsült értékét, amely eltérhet a később 
értékbecsléssel és alku során kialakított tényleges eladási ártól. A táblázatban 
szereplő árak előzetes értékbecslésen alapulnak, amelyek azonban az aktuális 
piaci kereslet-kínálat és az Önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében 
eltérhetnek a tényleges eladási ártól. A várható bevétel nettó169.000.000 Ft-ban 
becsülhető meg.  
 
 
 

Elhelyezkedés, 
megnevezés 

Helyr
ajzi 

szám 

Térmé
rték 
m2 

Várható 
értékesí-tési 

ár Ft 

Ingatlan jellemzői 

Luppa-szigeti 
büfé épület 

2698 674 8 500 000   Az ingatlan a Luppa szigeten található. 
Közösségi célú épület, elsősorban büfé, 
valamint élelmiszer kereskedés célját 
szolgálja. Jelenlegi bérlője nyújtott be vételi 
ajánlatot. Egy összegű kifizetés nem reális.  

Magyar u. 69. 
Erős Géza és 
Erős Gézáné 

121-
122 

kb 300 5 500 000   A Magyar utca alsó részének végén az utolsó 
előtti ingatlan. Megközelíteni csak 
gyalogosan lehetséges, az épületek 
bontandók. A mögötte lévő támfal 
megerősítése után értékesíthető. Ketten 
nyújtottak be vételi ajánlatot. 

Szalonka utca 299/1
05 

700 11 000 000   A Szalonka utcai óvoda telekmegosztása 
során kialakult telektömb, amelyből 3 db 
építési telek lett kialakítva és 2014-ben az 
első telek eladva. A közművek az utcában 
találhatók. A feltüntetett ár már az áfa 
levonása utáni nettó ár. 

 299/1
06 

774 11 400 000    

     
Luppa-tó 226/5 16 ha 100 000 000   A Luppa tavak dk-i medencéje önkormányzati 



 és 
184/4 

tulajdonban van, hasznosítása részben már 
megtörtént. A sóder vagyon hasznosítása 
jelenleg is folyamatban van. A tó felügyelete 
igen költséges és kevéssé hatékony és későbbi 
hasznosítása a terület tulajdonosi 
megosztottsága miatt sem látszik 
eredményesnek. 

Galagonya utca 
(Schieszl) 

3087/
8 

700 6 063 000   Zártkerti ingatlan. Telekalakítása folyamatban 
van. Schieszl Konrád vételi ajánlatot nyújtott 
be. Az ingatlanról értékbecslés készült. 

Budai út 32. - 
Mozi 

1737 304 16 000 000   Budakalász, Budai út 32. alatt található, 
korábban moziként működött. Az elmúlt 20 
évben az ingatlan nem volt hasznosítva, 
csupán az emeleti lakás. Az épület felújításra 
szorul, amely jelentős költséget igényel. 
Összközműves. Eladása évek óta sikertelen. 

Sugár utca 3026/
7 

970 10 500 000   16 m2-es gazdasági épülettel rendelkező, 
lakóház építésére alkalmas telek. Víz az 
utcában, villany a telken belül található. 
Belterületbe sorolása megtörtént. 

 
A fenti listából a 2015-ben a Galagonya utcai és a Luppa szigeti ingatlanok 
értékesítése nagyon bizonytalan, ezért az éves bevételi tervben sem számolunk 
vele. 
 

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

 Határozati javaslat  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015 évben a határozat 
mellékletében meghatározott ingatlanokat értékesítésre jelöli ki.  
Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az ingatlanokra ajánlat érkezik, azt 
terjessze a Képviselő testület elé. 
 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2015. január 19. 
 

Rogán László 
polgármester 

 
 

 


