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Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat megadására. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 4191 és 4192 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi bérlője, a Lupa Vagyonkezelő Kft. azzal a kéréssel 
fordult a tulajdonos Budakalász Város Önkormányzatához, hogy a területeken az 
előírásoknak megfelelő aszfalttal ellátott parkolót létesíthessen, az ahhoz szükséges hatósági 
engedélyeket beszerezhesse. A bérlő kérelmezte, a jelentős értékű elvégzett beruházásra 
hivatkozva a jelenlegi bérleti szerződés további 5 évre, 2027.12.31-ig történő 
meghosszabbítását.  
Kérelmében felajánlotta a parkolót üzemeltetésbe vevő Star Park Hungary Kft., hogy a 
területre vonatkozó szerződés megszűnését követően az eredeti állapot helyreállítására 
vonatkozó egyoldalú kötelezettségvállalását közjegyzői okiratba foglaltatja. 
A 2017.03.02-án kötött bérleti szerződés egyértelműen meghatározza, hogy a területet 

parkoló céljára adja bérbe az Önkormányzat, amelyhez minden szükséges engedélyt a Bérlő 

szerez meg. A szerződés és Budakalász Város az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2018. (IX.27.) rendelete 

lehetőséget ad az albérletbe adásra. 

Melléklet: kérelem 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Lupa 
Vagyonkezelő Kft. által bérelt, Budakalász 4191 és 4192 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatosan 
az alábbi döntéseket hozza: 
 
1., Az önkormányzat, mint tulajdonos – bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő, illetve a 
vele szerződésben álló üzemeltető a budakalászi 4091 és 4092 hrsz alatti ingatlanokon a 
2019. június 1. napján benyújtott tervnek megfelelő parkolót alakítson ki és azt a 
jogszabályoknak megfelelően üzemeltesse. A kialakítás megkezdésének előfeltétele, hogy a 
bérlő 40 millió forint értékben jelzálogjogot alapítson, vagy bankgaranciát adjon a bérleti 
jogviszony megszűnése esetén az eredeti állapot helyreállításának biztosítására. 
2., A Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a parkoló kialakításához szükséges 
engedélyekre irányuló eljárást lefolytassa, az engedélyeket beszerezze. 
3., A Bérbeadó nem járul hozzá a bérleti szerződés további 5 évvel, 2027.12.31-ig történő 
meghosszabbításához.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2019. június 19. 
 Rogán László 
 polgármester 




