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Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Szeleczky Szilvia 
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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat Budakalász Budai út 115. számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával 

kapcsolatos döntésre 

 

Dr. Hajnal Zoltán ügyvéd 2022. január 14-én kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 

Budakalász belterület 2323 hrsz. ingatlant - ami természetben 2011 Budakalász Budai út 115. szám 

alatt található - 43.000.000 Ft vételáron el kívánják adni és kérte az Önkormányzat nyilatkozatát arról, 

hogy élni kíván-e az elővásárlási jogával.  

 

A tulajdoni lap tanúsága szerint a tárgyi ingatlan kivett művelési ágú, lakóház és udvar megnevezésű, 

530 m2 területű. 

 

A tulajdoni lap 1./2. pontja értelmében az ingatlan II. védettségi kategóriájú helyi jelentőségű védett 

területen fekszik, amely védelmet 2005. november 24-én jegyeztek be a tulajdoni lapra.  

Bár a tulajdoni lap nem tartalmazza az elővásárlási jog rögzítését, a földhivatali eljárás során 

szükségessé vált a nyilatkozat megtétele. Megjegyzendő, hogy feltehetőleg a korabeli bejegyzés is a 

településképi védelem körében került bejegyzésre, amely azóta is érvényesül az adott ingatlan 

tekintetében. Így tehát megállapítható, hogy az adott ingatlan nem helyi jelentőségű védett termésezti 

terület. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdés szerint: Védett természeti érték 

és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog illeti meg, amelyet az igazgatóság - 

más jogosultakat megelőzően - jogosult gyakorolni. Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében 

- sorrendben az igazgatóságot követően - a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. 

 

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 fentiek alapján megállapítható, hogy nincs olyan megfelelő jogalapon alapuló önkormányzati érdek, 

ami azt támasztaná alá, hogy a jelen ingatlan adásvétele kapcsán az önkormányzat elővásárlási jog 

gyakorlásával élhetne.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a tulajdonost képviselő ügyvéd 
kérelmére, hogy nem él az elővásárlási jogával a 2011 Budakalász, Budai út 115. szám 2323 hrsz. alatt 
belterületi ingatlan tekintetében, a 2022. január 13-án kelt adásvételi szerződésben rögzített 43.000.000 
Ft-os vételár mellett.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Budakalász, 2022. január 19. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
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Az előző oldalakra történő visszalépéshez használja a fenti navigációs sávot! A böngésző Vissza gombja mindig a Kezdőlapot jeleníti meg.

Nem hiteles tulajdoni lap

Sikeres tranzakció. 
SimplePay tranzakció azonosító: 224191339
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