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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az Önkormányzat konkrét célkitűzései a Hollandi úton a Kis-Duna mentén a Képviselő-
testület 592/2006(XII.19.) számú határozatával a Wellness Park programjának elfogadásával 
meghatározásra kerültek. 
A program megvalósításához szükségünk van az IBIZA Kft. tulajdonában lévő 205806/1 
Hrsz-ú ingatlanra, mely a Csepeli strand területéből lett leválasztva. A cég hasonló adottságú 
csereingatlan fejében hajlandó területét fejlesztésünk megvalósításához átadni. 
Csereingatlanként felajánlottuk a volt Napközis Tábor területét (Hrsz:205803, mely a 205803 
és a 205804 hrsz-ú telkek jelenleg folyamatban lévő egyesítésével jön létre) és mivel ez a 
terület kisebb, mint a cserébe kapott, ezért további csereingatlanként felajánlottuk a 
213002/38 Hrsz-ú volt Görgey iskola területét. 
Az IBIZA Kft. a csereingatlanokat és az elcserélt területek nagyságának különbözőségéből 
adódó készpénzfizetési kötelezettséget elfogadta. 
Fentiekből egyértelműen nyilvánvaló, hogy a két fél érdekei és a fejlesztések megvalósítási 
körülményei egymást mellőzhetetlenül feltételezik. 
Ugyancsak fontos, hogy a tervezett fejlesztések megvalósításához csak az érintett ingatlanok 
használhatók fel, mégpedig oly módon, hogy azok értéke egymással megegyezzen. Ilyen 
módon biztosítható jogszerűen a fejlesztések megvalósítása és az érintett ingatlanok 
hasznosítása az Önkormányzat vagyonvesztése nélkül. 
A 019 számú előterjesztés két módozatot mutat be a csereingatlanok tulajdonos változására. 
A 019 számú előterjesztés elkészítése óta a témában a szakértői egyeztetések tovább 
folytatódtak. A szakértői egyeztetéseket figyelembe véve a következő megállapítások tehetők. 
 

- Az önkormányzati ingatlanok pályáztatással történő hasznosítása az 
Önkormányzat szempontjából hátrányos, hiszen fejlesztési célját csak a 205806/1 
Hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésével tudja megvalósítani. Az 
ingatlancserével viszont mindkét fél kitűzött céljait megvalósíthatja. 

 
- Az üzletrész cserével történő megoldás szerint Önkormányzatunk 100%-os 

tulajdonjogot szerezne az IBIZA Kft-ben. A Kft-vel kapcsolatos pénzügyi, 
működtetési feladatok és a későbbi estleges megszüntetésével kapcsolatos 
tennivalók Önkormányzatunk számára plusz terheket jelentenek. 

 
Ezek az észrevételek megalapozták egy kiegészítő előterjesztés és egy új határozati javaslat 
készítését. 

 
Az ingatlanok érték különbözettel történő cseréje valósítja meg mindkét fél számára elérendő 
célokat. Az ügyletbe (a tulajdon viszonyok miatt) harmadik fél nem léphet be, az ingatlanok 
cseréje értéken történik az önkormányzatnál vagyonvesztés nem következik be. 

 
Az ingatlancsere megállapodással birtokunkba kerül a kívánt fejlesztési terület, és a volt 
Görgey Iskola hasznosításra kerül, melynek jelenleg évente kb. 32 mFt-ba kerül az 
állagmegóvása, fűtése, őrzése. 



 
Az ingatlancsere megállapodás alapja: 
 
 Önkormányzati rész 

- 205803 hrsz-ú ingatlan 
- területe 13.767 m2  
- értéke 344.175.000,- Ft + 68.835.000 Ft (20% ÁFA) 

=413.010.000 Ft. 
- 213002/38 hrsz-ú ingatlan 

- területe 14.939 m2  
- értéke 298.780.000,-Ft. + 59.756.000 Ft. (20%ÁFA) 

=358.536.000 Ft. 
 

IBIZA Kft. rész 
- 205806/1 hrsz-ú ingatlan 

- területe 15.760 m2  
- értéke 394.000.000Ft. + 78.800.000 Ft. (20%ÁFA) 

=472.800.000 Ft 
- 298.746.000 Ft készpénz 

 
 

Kérem Képviselő Társaimat a határozati javaslatok elfogadására. 
 
 
Budapest. 2007. január. 17. 
 
 
 

Orosz Ferenc 
alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 
 
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 205803 
Hrsz-ú, 344.175.000 Ft + 68.835.000 Ft (20% ÁFA) értékű és a 213002/38 Hrsz-ú, 
298.780.000 Ft + 59.756.000 Ft (20% ÁFA) értékű ingatlanokat elcseréli az IBIZA Kft. 
tulajdonában lévő 205806/1 Hrsz-ú, 394.000.000 Ft. (20%ÁFA) értékű ingatlannal, úgy, hogy 
a cserében szereplő ingatlanok értékének különbözetét bruttó 298.746.000 Ft-ot az 
Önkormányzat részére az IBIZA Kft. kézpénzben megfizeti. 
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert, hogy az 
ingatlancserével kapcsolatos szerződést készíttesse el és írja alá. 
 
 Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:   2007.02.09. 
 
 Felelős: előkészítésért:   Szlávik Zoltán stratégiai főmunkatárs 
   végrehajtásért   Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
2.) Budapest XXI. Kerület Önkormányzata kinyilvánítja, hogy az ingatlancsere kapcsán 
tulajdonába kerülő 205806/1 Hrsz-ú ingatlan a Képviselő-testület 592/2006 (XII.19.) Kt 
számú határozatával jóváhagyott WELLNES Park megépítéséhez szükséges, az 
Önkormányzat gazdasági tevékenységének célját szolgálja fejlesztési, továbbértékesítési 
lehetőséggel. A fejlesztéshez szükséges döntéseket előkészítés után a Képviselő-testület hozza 
meg. 
 
 Határidő: elfogadásra:   azonnal 
   végrehajtásra:   2007.12.31. 
 
 Felelős: előkészítésért:   Szlávik Zoltán stratégiai főmunkatárs 
   végrehajtásért:   Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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