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A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a budakalászi Kántor u. 3. sz. alatti 3725 hrsz.-ú ingatlan ½ részének az értékesítésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Csikós Györgyi a 2011. májusban benyújtott kérelmét - melyben a  3725 hrsz.-ú ingatlan ½ részét kívánta 
megvásárolni Csupics Izsáknével  5.000.000.- Ft-ért -  2015. június 10-én megerősítette. 
Az Önkormányzat 1996-ban árverésen megvásárolta a budakalászi 3726 hrsz-ú ingatlant és 3725 hrsz-ú 
ingatlan ½ részét. Az ingatlanok természetben a Kántor utcában találhatóak. A 3725 hrsz-ú ingatlanban 
lakik a korábbi tulajdonos Csikós Györgyi és családja. 
Az ügyben korábban több testületi határozat is született, amelyek közül a legutóbbi: 

 
271/2011. (VI.30.) KT határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő Kántor u. 3. sz. alatti  
3725 hrsz.-ú ingatlan ½ részét 5.000.000.- Ft vételárért Csikós Györgyi Budakalász Kántor u. 3. sz. alatti lakos  részére. 
A vevőnek a határozat közlésétől számított 30 napon belül adásvételi szerződést kell kötni az Önkormányzattal, és a szerződés 
aláírás napjára a teljes vételárat meg kell fizetni. A vételár határidőre való megfizetésének elmulasztása esetén, az ingatlant 
az ellenérdekű félnek ajánlja megvételre az önkormányzat. 
A vevőnek, az érdekeltségébe tartozó telket lehatároló kerítést, a szerződés aláírását követő 90 napon belül a jogi 
határvonalra át kell építenie, saját költségén. 
A földterület használatát az ingatlan- nyilvántartással egyezően 1/2-1/2 arányban a vevő rendezi. 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 196/2010. (IV. 27.) sz. határozatát visszavonja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Az értékbecslés 4.982.000.- Ft –ról szól (½ részt, lakottan és haszonélvezeti joggal terhelve).  
Az ingatlan a tulajdoni lap szerint továbbra is Csupics Izsákné holtig tartó haszonélvezeti jogával, és az 
ELMÜ Hálózati Kft. 12 nm-re kiterjedő vezetékjogával terhelt. 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 
Kántor u. 3. sz. alatti 3725 hrsz.-ú ingatlan ½ részét 5.000.000.- Ft vételárért Csikós Györgyi Budakalász 
Kántor u. 3. sz. alatti lakos részére. 
A vevőnek a határozat közlésétől számított 30 napon belül adásvételi szerződést kell kötni az 
Önkormányzattal, és a szerződés aláírás napjára a teljes vételárat meg kell fizetni.  
A vevőnek, az érdekeltségébe tartozó telket lehatároló kerítést, a szerződés aláírását követő 90 napon 
belül a jogi határvonalra át kell építenie, saját költségén. 
A földterület használatát az ingatlan – nyilvántartással egyezően 1/2-1/2 arányban a vevő rendezi. 
A szerződéskötés és a tulajdonjog bejegyzés költsége a vevőt terheli. 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy Csupics Izsáknét elővételi jog illeti meg, és amennyiben Csupics Izsákné 
elővételi jogával élni kíván, úgy az ingatlant az Önkormányzat – Csikós Györgyi által lakottan – kívánja 
értékesíteni. 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 271/2011. (VI.30.) sz. határozatát visszavonja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: közléstől számított 30 nap 

Rogán László 
Polgármester 
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Mellékletek: 

 Helyszínrajz 

 tulajdoni lap 

 

 
 

 
 
 

Helyszínrajz 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


