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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a Promontor Lakópark melletti lépcső közcélra történő átvételére 

 
Az ÉP-DEAL Kft. tulajdonát képezi Budakalász 604/8 hrsz., 218 m2 területű, „kivett 

közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlan. A Promontor Lakópark „A-B” 

Társasház, a „C” Társasház, valamint a „D” Társasház tulajdonát képezi a Budakalász 604/9 

hrsz.-ú, 7547 m2 telekterületű ingatlan.  

Az ÉP-DEAL Kft. az ingatlanon saját beruházásban 4 egységből („A”, „B”, „C” és „D” épület) 
álló lakóépületet létesített, az épületegyüttes használatbavételi engedéllyel rendelkezik, 
melyből 3 társasház alakult, úgymint Promontor Lakópark „A-B”, „C” valamint „D” épület 
társasház. 
 

 
 
A társasházi telekre vonatkozóan Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2016. 
(IV.29.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) rendelkezéseket tartalmaz.  
 
A HÉSZ 51. § (5) ad) pontja szerint: 
a Bokros utca és a Pomázi út közötti gyalogoskapcsolat biztosítása érdekében - az 
önkormányzattal való megállapodás alapján - 2,0 m széles közhasználatú területsáv 
alakítandó ki.  
 
HÉSZ 51. § (5) d) szerint: 
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A szabályozási terven jelölt  
da) gyalogoskapcsolat ténye kötelező, helye irányadó, kialakítása magánúton vagy a 4. § (3) 
b) bekezdés szerinti közhasználat céljára átadható területen történhet.  
db) növénytelepítési sávon belül burkolt felület vagy közművek vezetése legfeljebb 2 m 
szélességű sávot vehet összességében igénybe. 
 
Ugyancsak a HÉSZ 4. § (3) szerint közhasználatú terület lehet:  
a) a szabályozási terven kötelező szabályozási elemként jelölt, nem közterületi ingatlannak 
olyan területrésze, melynek közhasználat céljára történő átadásáról az önkormányzat és a 
tulajdonos megelőzően szerződést kötöttek;  
b) a szabályozási terven javasolt szabályozási elemként jelölt, nem közterületi ingatlannak 
olyan területrésze, melynek közhasználat céljára történő átadásáról az önkormányzat és a 
tulajdonos szerződést köthetnek.  
 
A Társasház, az ÉP-DEAL Kft. és az Önkormányzat olyan Megállapodás megkötését tervezi, 
mely szerint: 

- Az ÉP-DEAL Kft. a tulajdonában lévő 604/8 hrsz. magánutat az Önkormányzat 
tulajdonába adja azzal, hogy ez az út közforgalom számára megnyitott zsákutca, 
másfelől a Bokros utca és Pomázi út között biztosítható legyen a gyalogút. A 
karbantartás, üzemeltetés az Önkormányzat feladata lesz. 

- A Társasház közforgalom céljára átadja az Önkormányzatnak a telek szerb temető 
menti 568 m2-es részét, amin a közforgalom elvezetésére szolgáló lépcső megépült; 
az Önkormányzat vállalja ezen terület fenntartását, annak költségeit. 

- A szomszédos 605/6 hrsz. önkormányzati ingatlan 81 m2-es területét használatba adja 
az Önkormányzat a Társasház részére kukatároló elhelyezésére. 

Fenti területrész átadásokat és a tulajdon átruházás szándékát a jelen előterjesztés mellékletét 
képező Megállapodás tartalmazza, azzal, hogy a 604/8 hrsz. magánút ingyenes tulajdonba 
adásáról külön szerződésben kell rendelkezni. 
 
Ezen megállapodással biztosítható, hogy a HÉSZ-ben előírt közösségi cél, a gyalogos 
levezetés megvalósuljon. 
 
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.  
Melléklet: Megállapodás 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉP-DEAL Kft-vel és a Promontor 
Lakópark társasházaival” magánterület közhasználat céljára történő átadásáról, magánterület 
önkormányzati tulajdonba adásáról és önkormányzati tulajdon használatba adásáról 
megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékélete 
szerinti Megállapodás, valamint a külön szerződésben rögzített 604/8 hrsz-ú magánút 
tulajdonjogának átvételéről szóló megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2021. december 10. 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 



 

 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

magánterület közhasználat céljára történő átadásáról és magánterület használatba 

adásáról 

 

 

amely létrejött egyrészről az  

 

 

ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
(székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 33. fszt. 3.,  
cégjegyzékszáma: Cg.09-09-015052, adószáma: 14334115-2-09,  
statisztikai számjele: 14334115-4120-113-09,  
képviseletében eljár: Lénárt Szabolcs ügyvezető) 
a továbbiakban: ÉP DEAL Kft.  

 

 

PROMONTOR Lakópark „A-B” épület társasház 
Székhelye: 2011 Budakalász, Bokros köz 5. 
Adószáma: 21681866-1-13 
képviselője:  Novum House bt. (Bajkó István) 
a továbbiakban: „A-B” Társasház 
 
 
PROMONTOR Lakópark „C” épület társasház 
Székhelye: 2011 Budakalász, Pomázi út 2. 
Adószáma: 21681622-1-13képviselője:  Novum House bt. Bajkó István) 
a továbbiakban: „C” Társasház 
 
 
PROMONTOR Lakópark „D” épület társasház 
Székhelye: 2011 Budakalász, Pomázi út 2. 
Adószáma: 21681615-1-13 
képviselője:  Novum House bt. (Bajkó István) 
a továbbiakban: „D” Társasház 
(„A-B” Társasház, „C” Társasház, és „D” Társasház a továbbiakban együtt: „Átadók”) 
 

 

másrészről 
 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
(székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  
törzsszám/PIR szám: 730963 
statisztikai szám: 1323463 
adószám: 15730961-2-13 
képviseletében: Dr. Göbl Richárd Polgármester 
a továbbiakban: Önkormányzat 
 
(ÉP DEAL Kft., A-B” Társasház, „C” Társasház, „D” Társasház, és Önkormányzat a továbbiakban 
együtt: „Felek”) 
között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 
 



   

1. Előzmények  

  

Felek megállapítják, hogy az ÉP-DEAL Kft. tulajdonát képezi a Szentendrei Járási Hivatal 

Földhivatali Osztálya ingatlan-nyilvántartásában Budakalász 604/8 helyrajzi szám alatt felvett, 218 

m2 telekterületű, „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlan (a „Magánút”),  

az ÉP-DEAL Kft, az „A-B” Társasház, a „C” Társasház valamint a „D” Társasház tulajdonát 

képezi a Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya ingatlan-nyilvántartásában Budakalász 

604/9 helyrajzi szám alatt felvett, 7547 m2 telekterületű ingatlan (a „Társasházi Telek”).  

 

A Magánutat terheli a 604/7 hrsz. alatti és a Társasházi Telek mindenkori tulajdonosait illető átjárási 

szolgalmi jog (gyalogos és gépjárművel történő megközelítésre). Az ingatlanok egyebekben per-, 

teher- és igénymentesek.  

Az ÉP-DEAL Kft. az ingatlanon saját beruházásban 4 egységből („A”, „B”, „C” és „D” épület) 

álló lakóparkot (a továbbiakban: „Lakópark”) létesített, az épületegyüttes használatbavételi 

engedéllyel rendelkezik. Ebből a Lakóparkból alakult három társasház, úgymint Promontor 

Lakópark „A-B”, „C” valamint „D” épület társasház. 

  

A Társasházi Telekre vonatkozóan Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2016. (IV.29.) 

Önkormányzati rendelete (HÉSZ) rendelkezéseket tartalmaz.  

A HÉSZ vonatkozó 51 §-a értelmében:   

51. § (5) ad) a Bokros utca és a Pomázi út közötti gyalogoskapcsolat biztosítása érdekében - az önkormányzattal 
való megállapodás alapján - 2,0 m széles közhasználatú területsáv alakítandó ki;”  
51. § (5) ae) a gyalogos átvezetést és a pince feletti területet egy egységként kezelve - annak állagát nem veszélyeztetve 
- kertépítészeti eszközökkel kell kialakítani, kertépítészeti építmény, köztárgy, utcabútor és játszószer a 
pince felett elhelyezhető;  
51. § (5) d) A szabályozási terven jelölt da) gyalogoskapcsolat ténye kötelező, helye irányadó, 
kialakítása magánúton vagy a 4.§ (3) b) bekezdés szerinti közhasználat céljára átadható 
területen történhet.  
  

Ugyancsak a HÉSZ 4. § (3)  szerint közhasználatú terület lehet: a) a szabályozási terven kötelező szabályozási 
elemként jelölt, nem közterületi ingatlannak olyan területrésze, melynek közhasználat céljára történő átadásáról az 
önkormányzat és a tulajdonos megelőzően szerződést kötöttek; b) a szabályozási terven javasolt szabályozási 
elemként jelölt, nem közterületi ingatlannak olyan területrésze, melynek közhasználat céljára történő átadásáról az 
önkormányzat és a tulajdonos szerződést köthetnek.  

  

2.  A Felek megállapodása, a Felek jogai és kötelezettségei  

  

A fenti előzmények ismeretében a Felek szóbeli egyeztetéseket folytattak, amelynek alapján az 

alábbiak szerint állapodtak meg egymással.  

  

Átadók a Társasházi Telek temető felőli oldalának hosszában és a felső saroktól tovább a Magánútig 

– az ÉP-DEAL Kft. által, saját költségén - kialakított lépcsősort és gyalogos sávot közhasználat és 

közforgalom számára megnyitják.  

 

ÉP-DEAL Kft. szintén saját költségén elvégezte a Társasházi Telek jelen megállapodás 2. 

pontjának 2. bekezdése alapján közforgalom számára biztosított területsáv és a Magánút 

csapadákvízelvezetését, elvégzi továbbá, a lépcső melletti rész füvesítését, valamint a „D” épület 

melletti rész közvilágításának kiépítését az épület lépcső felőli falán elhelyezett lámpa (1 db 

mozgásérzékelős reflektor) felszerelésével, továbbá az átadandó területet kerítéssel zárja el a 

Lakóparktól az alábbiak szerint: 

A gyalogút céljára átadandó terület szélessége a „D” épület mellett – a peremmel szegélyezett, fix 

burkolatú, fémkerítéssel szegélyezett részen 1,40-2 méter, a „D” épület feletti részen pedig az 



   

Önkormányzat által megküldött és jelen megállapodás mellékletét képező rajz szerint 3,5-8 méter. 

A kerítés vonala a lépcsőt követi, a felső, katolikus temető felőli részen az „A” épület parkoló felőli 

kerítéskapuját tartó, tömör kerítés vonalába kanyarodva, ahhoz csatlakozva végződik, így zárva le a 

közforgalom elől a Lakóparkot a szerb temető felőli oldalon. A kerítésbe az „A” épület földszinti 

bejáratánál kaput kell elhelyezni. 

A rajz alapján a Felek közösen kiszámították, hogy a Társasházi Telekből közhasználat céljára 

összesen 568 m2 kerül átadásra, amely az ingatlan 568/7547 illetőségének felel meg.  

 

ÉP-DEAL Kft. a Magánutat térítésmentes átadás jogcímen Önkormányzat tulajdonába adja, teljes 

egészében közforgalom számára, gyalogút céljára megnyitja a jelen megállapodás mellékletét képező 

rajznak megfelelően, annak biztosítása érdekében, hogy ily módon a gyalogos átjárás a Bokros utca 

és a Pomázi út között biztosítható legyen. Erről a felek külön szerződést kötnek a megállapodás 

aláírásától számított 30 napon belül. 

 

A Társasházi Telekhez tartozó, közforgalom számára megnyitott területsáv és az átadott Magánút 

karbantartásáról, üzemeltetéséről Önkormányzat gondoskodik, ideértve a közvilágítás kiépítését 

és fenntartását, síkosságmentesítést, hulladékgyűjtést és a zöldfelület karbantartásának közútkezelői 

feladatait is. Önkormányzat vállalja továbbá az átadott Magánút gépkocsiforgalom számára 

alkalmas szilárd burkolattal történő ellátását, valamint azt, hogy a részére átadott területeken 

padokat nem létesít. 

 

Önkormányzat a jelen megállapodás mellékletét képező rajz szerinti, a 605/6 hrsz. alatti ingatlan 

megjelölt 81 négyzetméter nagyságú területét ingyenesen az „A-B” Társasház használatába adja. 

A használatba adott terület karbantartásáról „A-B” Társasház gondoskodik. 

 

Jelen megállapodást a Felek határozatlan időtartamra kötik.  

  

A jelen határozatlan időre szóló megállapodást a Felek jogosultak a másik fél szerződést szegő 

magatartására hivatkozással, hat hónap felmondási idő kikötésével felmondani.  

  

3. Egyéb rendelkezések  

  

A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás nem érinti az ÉP-DEAL Kft.-nek a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. rendelkezéseiből származó tulajdonosi kötelezettségeit a 

Magánút tekintetében, annak átadásáig.  

Az Önkormányzat kizárólag a 2. pontban részletezett közútkezelői kötelezettségek megszegésével 

okozott kárért felel a polgári jog általános szabályai szerint.  

  

Felek kijelentik, hogy Átvevő jogszerűen nyilvántartásba vett Önkormányzat, amelynek 

képviseletében törvényesen igazolt és jelen szerződés megkötésére felhatalmazott tisztségviselője 

jár el, míg az ÉP-DEAL Kft. átadó Magyarországon cégbírósági nyilvántartásban szereplő 

gazdasági társaság, amellyel szemben csőd-, végelszámolási –vagy felszámolás eljárás nincs 

folyamatban.  

 

Felek kinyilatkozzák, hogy jelen megállapodást átolvasták és az a valós akaratukat tükrözi és 

semmilyen olyan tényről nincsen tudomásuk, amely jelen szerződés rendelkezéseinek teljesítését 

akadályozza. Felek kijelentik, hogy egymással is valamennyi kérdést tisztáztak és eleget tettek az 

együttműködési és tájékozódási kötelezettségüknek jelen jogügylet kapcsán. Tudomásul veszik, 

hogy minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen Szerződés teljesítése szempontjából 

lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. A Szerződéssel összefüggő minden 

nyilatkozatot, értesítést, bejelentést egyéb közlést Felek írásban a másik félhez címzett módon 

kötelesek egymás felé megtenni, amelyet személyesen az átvételt igazoló módon, ajánlott, 



   

tértivevényes küldeményként kötelesek a másik fél részére eljuttatni. Az ezen címekre eljuttatott 

küldemény a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül és a jelen szerződés szerinti 

jogkövetkezmények alkalmazhatóvá válnak, ha a tértivevény „az átvételt megtagadta”, „nem 

kereste”, „elköltözött” vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.  

 

Felek a fenti okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

helybenhagyólag aláírták.  

 

 

Budakalász, 2021. december    

  

 

……………………………….  …………………………… …………………………

… 

ÉP-DEAL Kft.  Promontor Lakópark „A-

B” épület Társasház  

Budakalász Város  

Önkormányzata  

képv. Lénárt Szabolcs ügyvezető  képv. Bajkó István 

közös képviselő  

képv. Dr. Göbl Richárd 

polgármester  

Átadó  Átadó  Átvevő  

 

 

 

 

………………………

… 

    

……………………………

.  

  

Promontor Lakópark 

„C” épület Társasház      

   Promontor Lakópark 

„D”    épület Társasház  

 

képv. Bajkó István közös 

képviselő  

képv. Bajkó István közös 

képviselő  

 

Átadó  Átadó   

  

   

  

  



   

Melléklet  

magánterület közhasználat céljára történő átadásáról és magánterület átadásáról 

szóló megállapodáshoz 

 

 

 
 


