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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat ingatlan értékesítésről szóló határozat módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2019. május 30-i ülésén a 99/2019. (V.30.) számú határozatával 
jóváhagyta 25,3 millió Ft-os áron a 2011 Budakalász, Fürj u. 10. sz. alatti ingatlan 
értékesítését. A pályázat útján meghirdetésre került önkormányzati bérlakás adásvételi 
szerződését az Önkormányzat megkötötte Soproni Diána Judit magánszeméllyel. A szerződés 
megkötése után, a vevő hitelkérelmének elbírálási folyamatában a hitelnyújtó pénzintézet 
közlése alapján nem hitelképes azon ingatlan, amely bármely közmű órája (mérőhelye) nem 
a saját területén helyezkedik el vagy annak a területnek a tulajdonosa nem ad szolgalmi 
jogot a pénzintézet javára. Az ingatlan érintett szomszédja bármely jog megadása elől 
elzárkózott, így a Vevő azt kérte, hogy helyezzük át saját területre a mérőhelyet, amely 
egyébként bármiféle szolgáltatási szerződés megkötésekor is alapvető feltétel. A mérőhely 
áthelyezése most valósult meg, a munkálatok költségeit a felek ½- ½ arányban fedezik.  
Az adásvételi szerződésben foglalt határidők azonban lejártak, így a fizetési határidő 
módosítása szükséges. 
 
A fentiek alapján javaslom az ingatlan értékesítéséről szóló korábbi határozat módosításának 
jóváhagyását. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2019. (V.30.) sz. KT 
határozatával értékesítette a 299/10 helyrajzi számú, természetben a 2011 Budakalász, Fürj 
u. 10. szám alatti ingatlant. Az önkormányzat a szerződésben vállalta a vízóra áthelyezést, 
melynek kivitelezése megtörtént. A Képviselő- testület a vevő kérelmére a fenti határozat 
fizetési határidejét 2019. augusztus 31-ről 2020. március 31-re módosítja.  
 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2019. november 13. 

 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 


