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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 13/2016 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30-án 

megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy:  Javaslat építési telkek hasznosítására   
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

94/2016. (VI.30.) Kt. határozat: 
1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a 4203, 4204, 45 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítését. Az alábbi feltételek mellett:  

 az ingatlanok értékesítésére kizárólag együtt kerülhet sor, 

 a területen legfeljebb 30 telek alakítható ki, és telkenként 1 lakóház építhető, 

 az ingatlanok együttes minimális vételára bruttó 220.000.000 Ft, 

 a vevő vállalja a teljes vételár megfizetését 2016.12.31-ig. 

 a vevő vállalja a területen építési telkek kialakítását a beépítési terv szerint, a teljes közmű-
vesítést (villany, vezetékes gáz, csatorna és víz), a területen a kialakításra kerülő utak szilárd 
burkolattal történő ellátását, és a vízelvezetést, 

 a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal a terület Főépí-
tész által elkészített beépítési terv teljes körű betartására, továbbá a HÉSZ övezeti és egyéb 
előírásai szerinti kivitelezésre. Kötelezettségvállalásának biztosítására a vevő a kialakításra 
kerülő ingatlanokon összesen 70 millió Ft. Önkormányzat javára történő jelzálogjog bejegy-
zésére vállal kötelezettséget, 

 a vevő szerződésszegése esetén a fenti jelzálogjog érvényesítésre kerül kártérítési átalány-
ként az Önkormányzat részére, minden további bizonyítási eljárás nélkül,  

 a beépítési tervnek és HÉSZ-nek megfelelő építés esetén, amennyiben legalább 18 ingatlan 
készültségi foka eléri a 70%-os készültséget a Főépítész nyilatkozata alapján jelzálogjog tör-
lésre kerül,; 
 

2. Az Önkormányzat az ingatlanokat 1. pontban rögzített feltételek mellett nyílt pályázat kiírá-
sával értékesíti Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete előírásai 
szerint, és az Önkormányzat saját honlapján kívül 2 további internetes szakportálon megje-
lenteti a pályázati felhívást. A pályázat bármely okból érvényteleníthető, amennyiben az 
Önkormányzat érdekei azt indokolják. A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert 
a vevő pályázat útján történő kiválasztására, és a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval az 
adásvételi szerződés aláírására.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 


