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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat Budakalász belterület 4157 hrsz. ingatlanrész elővásárlási jog 

gyakorlásával kapcsolatos döntésre 

A „Barát-patak torkolat és környezetének fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.4.0-15-2020-00021 

számú projekt kivitelezési munkálatait előirányzó területszerzés ügyében a Magyar Állam, mint 

ajánlattevő képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t képviselő Közép-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDVVIZIG), dr. Madarassy Tamás ügyvéd útján 

megkereste az Önkormányzatot 2021. december 8-án érkezett levélben, elővásárlási jog 

nyilatkozat megtétele érdekében. A tárgyi projekt során árvízvédelmi műtárgy létesül a Barát-

patak torkolatán, amely megakadályozza a dunai árvizek során a víz patakba történő 

visszaáramlását, ezáltal pedig védelmet nyújt, a Budakalászi öblözet számára. 

A Budakalász belterület 4157 hrsz. ingatlan 2,1242 ha területű, 17 természetes személy 

osztatlan közös tulajdonában áll, és a tulajdoni lapra 2006.09.22-én bejegyezték az 

Önkormányzat elővásárlási jogát az ingatlanra. 

A Magyar Állam ajánlatot tett a tulajdonostársak részére a tárgyi ingatlan 101 m2-es 

területének kisajátítási eljárást helyettesítő adásvétel útján történő megvásárlására összesen  

2.750.000 Ft kártalanítási összeg mellett. A Magyar Állam 3697 / 777800 arányú tulajdoni 

hányadot szerezne meg. A Madarassy Ügyvédi Iroda az elővásárlási jog nyilatkozatot kért az 

Önkormányzattól. 

Az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
23/2015.(X.30.) önk. rendelet szerint az önkormányzat – át nem ruházott – tulajdonosi jogait a 
Képviselő-testület gyakorolja.  
 
A Barát-patak torkolatában épülő zsilip megépülése közérdek, ezért nincs olyan érdek, ami az 
elővásárlási jogunk gyakorlását támasztaná alá. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem él az 
elővásárlási jogával a 2011 Budakalász, belterület 4157 hrsz. alatt 2,1242 ha ingatlan 101 m2-
es részének tekintetében, a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés-tervezetben rögzített 
2.750.000 Ft-os vételár mellett.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2021. december 9. 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 










