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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 5/2015 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 26-án megtartott rendes zárt ülésén készült 
jegyzőkönyvből 
 

Tárgy:  Javaslat Gyetvainé Szkórits Dobrilla Budakalász 3305/1 helyrajzi számú 
ingatlan adásvételére, és a 1705 helyrajzi számú ingatlanon lévő épület visszabontására 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
62/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata a budakalászi 3305/1 helyrajzi számú ingatlan 
adásvétele, illetve a budakalászi 1705 helyrajzi számú ingatlan adásvételi előszerződése 
ügyében az alábbi határozatot hozza: 
1. Budakalász Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a 3305/1 helyrajzi számú 
ingatlant 400.000,- Ft ellenérték fejében megvásárolja Gyetvainé Szkórits Dobrillától 
(1161 Budapest, Nádor utca 44. sz.) tulajdonostól. Az ingatlan megvásárlása, továbbá a 
szerződés megkötésének költségei finanszírozása az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének nem lakóingatlanok karbantartás keret terhére történik. 
2. A budakalászi 1705 helyrajzi számú, természetben a Budai út 20. sz. alatt található 
ingatlan Gyetvai Alexandra Dalma és Gyetvai Dominika Judit (mindketten: 1161 
Budapest, Nádor út 44. sz.) tulajdonát képezi. Budakalász Város Helyi Építési Szabályzata 
a 1705 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában egy 30 m2 térmértékű területet érintő szabályozási 
vonalat tartalmaz. Budakalász Város Önkormányzata a budakalászi 1705 hrsz-ú telekből a 
szabályozási vonallal érintett 30 m2 területre vonatkozóan adásvételi előszerződést köt 
Gyetvai Alexandra Dalma és Gyetvai Dominika Judit 1161 Budapest, Nádor út 44. sz. 
alatti lakosokkal. Az adásvételi előszerződésben a vevő fél azt vállalja, hogy az 
előszerződés aláírásával egyidejűleg az eladóknak a kölcsönösen kialkudott, 600.000 Ft. 
összegű teljes vételárból összesen 60.000 Ft. összeget foglalóként megfizet. A foglaló 
kifizetése az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének lakóingatlanok karbantartás keret 
terhére történik. 
 
Az eladók azt vállalják, hogy  

- saját költségen, a vevő felé semmilyen igényt nem támasztva, a szükséges hatósági 
engedélyeket megszerezve a 1705 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóház besorolású épületet 
visszabontják olyan mértékig, hogy az eladni kívánt 30m2-es térmértékű ingatlanrész 
fizikailag kialakulhasson. A visszabontást követően van jogi lehetőség a Helyi Építési 
szabályzatnak megfelelő telekalakítási eljárás lefolytatására, ennek költségeit a vevő fél 
vállalja.   

- Ezzel egyidejűleg az eladók saját költségen gondoskodnak a közműveknek a tervezett új 
telekhatárnak megfelelő áthelyezéséről azzal, hogy a csatornabekötési pont változatlanul a 
jelenlegi helyén marad. 

- Abban a nem várt esetben, ha az eladók a fent részletezett módon bontási 
kötelezettségüknek az előszerződés aláírásától számított 24 hónapon belül maradéktalanul 
nem tesznek eleget, úgy a vevőnek joga van a szerződéstől elállni, és az eladók kötelesek a 
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foglaló összegének kétszeresét, 120.000 Ft. összeget, továbbá 340.000 Ft. meghiúsulási 
kötbért haladéktalanul a vevő részére megfizetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a budakalászi 3305/1 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó adásvételi szerződés, valamint a 1705 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi 
előszerződés jelen határozat rendelkezései szerint aláírására, és az ezzel összefüggő 
operatív intézkedések megtételére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés és a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő:  
1. 3305/1 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése:2015.április 30. 
2. 1705 hrsz-ú épület visszabontására, és területvásárlásra elő-szerződés: 2015. április 30. 
Felelős:polgármester 

k.m.f. 
 
 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Ecseriné Grznár Edit 
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