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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat földrészlet üzleti vagyonba történő átminősítésére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Savalex Kft. (1054 Budapest, Szemere u. 17.) jogi képviselője útján a Budakalász, Szegfű u. 
és Béke sétány sarkán elhelyezkedő, 1428/2 helyrajzi számú ingatlanukon álló épület (1972 
óta fennálló) ráépítéssel túlnyúló telekrendezése tárgyában előterjesztette vételi szándékát, 
az 1428/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban levő közterület rendeltetésű ingatlanból 41 m2 
nagyságú területre. (mellékelt változási vázrajz szerint) 
 
Az előterjesztés részét képező – helyszínrajzon látható – 41 m2 terület elidegenítése kapcsán 
rendelkezésre áll a főépítész véleménye, értékbecslés, a Pest Megyei Kormányhivatal 
végzése Budakalász Város Önkormányzat Jegyzőjének a fenti két hrsz-ú ingatlant érintő 
telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági eljárásból történő kizárásról, a Szentendrei 
Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Irodájának szakhatósági állásfoglalása és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalának telekalakítási engedélye, mely az 
engedélyező határozat véglegessé válásától számított egy évig hatályos (2020. május) . 
 
Megvételre benyújtott ingatlanrész az önkormányzati vagyon-kataszterben, mint 
törzsvagyon szerepel, ezért annak értékesítése csak akkor lehetséges, ha a 1428/3 hrsz-ú 
kivett közterület rendeltetésű ingatlan 41 m2 nagyságú területe átkerül az üzleti vagyonba. 
 
Melléklet:   

 telekalakítási helyszínrajz, változási vázrajz 

 jogerős telekalakítási engedély 

 E-hiteles térképmásolat (2020.01.10.) 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonát képező Budakalász, 
1428/3. hrsz-u, összesen 1 ha 0842 m2 nagyságú, Béke sétány közterület megnevezésű 
ingatlanból, 41 m2 földrészletet a jogerős telekalakítási engedélynek megfelelően, 
értékesítés céljából a törzsvagyonból kivonja és üzleti vagyonba áthelyezi.   
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartás 
bejegyzéséhez szükséges iratokat írja alá.   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Budakalász, 2020. január 22.  
     

 Dr. Göbl Richárd  
    polgármester 












