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bizottsági hatáskör 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottságának 2016. május 30-ai rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat három Gerinc utcai ingatlan értékesítésére. 
 

  
 
Készítette:  Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető  
 
Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
    
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
  
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
 
 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

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

Tárgy: Javaslat három Gerinc utcai ingatlan értékesítésére. 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
A Gerinc utcában találhatóak a 2347/5, a 2344/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok, 
valamint a 2348 hrsz-ú részben Önkormányzati tulajdonú ingatlan. Az ingatlanok 
természetben a Gerinc utca és a Budai út között találhatóak. A korábbi önkormányzati 
elképzelések szerint a területen vezetne le a Berdó településrészből egy gyalogos lépcső. Az 
elmúlt években az önkormányzat részben a Kálvária lépcső felújításával, részben a Felsővár 
utcában a teljes gyalogos járda kiépítésével a az ott élő lakosok gyalogos közlekedését 
megfelelően biztosította, ezért további gyalogos út kialakítása indokolatlan és jelentős 
költséggel járó beruházás lenne. Az önkormányzati ingatlanok telekszomszédjai, 
tulajdonostársai szeretnék megvásárolni az érintett területet, melyre hosszas egyeztetést 
követően a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerint kerülhetne sor. A 
szerződés értelmében az önkormányzat az érintett telekrészek ellenértékeként 20 millió 
forint vételárat kapna.  
Az ingatlanok rendezéséhez vázrajz készült, melyet az előterjesztéshez csatolok.  
 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
23/2015. (X.30.) számú rendelet 12.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a forgalomképes 
önkormányzati vagyon elidegenítéséről 5 millió forintot meghaladó legfeljebb 25 millió forint 
értékhatárig a döntés a PVB hatáskörébe tartozik. Ezen szakasz (2) bekezdése szerint a 
döntés meghozatalához minősített többség szükséges.  
 
Mellékletek: 1. sz. szerződés tervezet, 2. sz. változási vázrajz 
 
Fentiek alapján kérjük a tisztelt bizottságot, hogy szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni.  
 

Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizottsága a határozati javaslat mellékletét képező, a Budakalászi 2347/5, 2344/4 és 2348 
hrsz –ú ingatlanokra vonatkozó megállapodás tartalmával egyetért, azt elfogadja.  
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvétellel vegyes telekalakításra vonatkozó szerződést és az ingatlan-nyilvántartás 
átvezetését szolgáló dokumentumokat aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: bizottság elnöke 
 
 
Budakalász 2016. május 20.                          
 

Máté István      
bizottság elnöke   














