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Tisztelt Képviselő Testület! 

Budapest-Csepel Önkormányzata a 44/2004. (XI.26.) Kt. számú rendeletével (CSSZT-XXI-07. 
számon) elfogadta a Csepel Városközpont Rehabilitációs szabályozási tervét. 

A szabályozási tervben a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc utca 58. című, 210380 hrsz-ú, 
Drenda István tulajdonában és Drenda Istvánné haszonélvezetében lévő ingatlan a „Csepeli 
Gerincútba futó” fő gyalogútként szerepel. (1. számú melléklet.) 

Az ingatlan tulajdonosa Drenda István 2007. 01. 12-én levelet írt Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzatának. A levélben jelezte, hogy a Budapest 1. számú Körzeti Földhivatal értesítette 
arról, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elővásárlási jogát bejegyezték az 
ingatlanára. Tudomására jutott, hogy az ingatlana közterület szabályozással érintett. 
A levélíró anyagi és egészségügyi helyzete miatt önerőből csereingatlant nem tud szerezni, ezért 
az Önkormányzatnak szerette volna csereingatlanként felajánlani tulajdonát egy egylakásos, két 
kisebb szobával rendelkező telkes ingatlanra, mely hasonló funkciókkal bír, felújításra nem 
szorul, azonnal beköltözhető és hasonló nagyságrendű fenntartási költségekkel rendelkezik. 

Az Önkormányzatunk ingatlanállományában a tulajdonos által kért feltételeknek megfelelő 
ingatlan nincs. A paramétereknek megfelelő ingatlan ingatlanpiacról történő megszerzése az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletek 
szerint –a szakbizottságok, illetve a Képviselő-testület előzetes döntése vagy előzetes 
véleményezése miatt– gyakorlatilag nem lehetséges. 

A CSEVAK Kft. értékbecslést készítetett a Bajáki F. u. 58. alatti ingatlan forgalmi értékének 
meghatározására. Az 2007. 07. 11-én elkészült értékbecslés az ingatlan forgalmi értékét nettó 
8.500.000,- Ft-ban határozta meg. (2. számú melléklet.) 

Az előzetesen lefolytatott egyeztetések során a tulajdonos jelezte, hogy az értékbecslésben 
meghatározott összeget nem tudja elfogadni és ismételten kérte az Önkormányzatot, hogy a 
továbbiakban is a 2007. 01. 12-én kelt levelében foglaltak szerint járjunk el. Mivel a 
paramétereknek megfelelő ingatlant továbbra sem tudtunk, illetve tudunk a részére biztosítani, 
ezért kértük, hogy a határozza meg milyen összeget tart elfogadhatónak, illetve azt is, hogy az 
igényét lehetőleg értékbecsléssel is támasztassa alá. 

Drenda István 2007. 11. 20-val értékbecslést készítetett, mely az ingatlanának piaci forgalmi 
értékét nettó 10.608.000,- Ft-ban határozta meg (3. sz. melléklet). A tulajdonos előzetes 
tájékoztatása alapján ezt az összeget elfogadja. Drenda Istvánné nyilatkozott továbbá, hogy az 
önkormányzattal megkötendő adásvétel esetén az özvegyi jogáról lemond. 

Önkormányzatunk az ingatlan megszerzését –a szabályozási terv ismeretében– elkerülni nem 
tudja. 
Amennyiben az ingatlan megszerzése adásvétel útján nem lehetséges, úgy az ingatlan tulajdonosa 
a közigazgatási hivatalnál kezdeményezheti a kisajátítási eljárás megindítását, mivel az ingatlan 
rendeltetését a szabályozási terv valamely később megvalósítandó olyan közérdekű célban 
(gyalogútban) határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a 
tulajdonosi és építési jogokat korlátozza.  
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Az épített környezet alakításáról szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. Tv. 30. §-a 
alapján ha a megvételre vonatkozó megállapodás nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani. 
A közigazgatási hivatal által lefolytatott kisajátítási eljárás azonban az ingatlan piaci forgalmi 
értéke mellett a kisajátítás egyéb költségeit (pl.: eljárási költségek, költözés, stb.) is figyelembe 
veszi. 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendeletének 21. § (7) 
bekezdése értelmében a jelen vagyontárgy megszerzéséről a Tulajdonosi Bizottság javaslata 
alapján, annak figyelembevételével a Képviselő-testület dönt. 

Tekintettel arra, hogy a Bajáki F. u. 58. szám alatti ingatlan megszerzése a Drenda István által 
készítetett értékbecslésben meghatározott érték alatt –közös megegyezés hiányában– nem 
lehetséges, valamint arra, hogy Önkormányzatunk a hasonló ügyekben tanúsított eddigi 
ügymeneteiben is törekedett rá, hogy a szükségesnél jobban ne terhelje az egyébként is nehéz 
helyzetű családok életvitelét azt kérem, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot fogadja 
el és döntésével tegye lehetővé az ingatlan adásvétel útján történő megszerzését 10.608.000,- Ft + 
ÁFA, azaz kerekítve bruttó 12.730.000,- Ft vételáron, a lakásépítési céltartalék terhére. 

 

 
Szenteczky János 

Melléklet: 
1. számú melléklet: CSSZT-XXI-07. sz. szabályozási terv kivonata 
2. számú melléklet: Értékbecslés 2007. 07. 11. 
3. számú melléklet: Értékbecslés 2007. 11. 20. 
4. számú melléklet: Egyeztetések 
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Határozat javaslat: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u. 58. című, 210380 hrsz-ú 
ingatlan –a lakásépítési céltartalék terhére, 10.608.000,- Ft + ÁFA, azaz kerekítve bruttó 
12.730.000,- Ft vételáron történő– megvételéről szóló adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 
elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2008. évi költségvetés tervezésekor  

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet/1. oldal 
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2. számú melléklet/2. oldal 
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2. számú melléklet/3. oldal 
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2. számú melléklet/4. oldal 
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2. számú melléklet/5. oldal 
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2. számú melléklet/6. oldal 
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2. számú melléklet/7. oldal 
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2. számú melléklet/8. oldal 
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2. számú melléklet/9. oldal 
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2. számú melléklet/10. oldal 
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2. számú melléklet/11. oldal 
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2. számú melléklet/12. oldal 
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2. számú melléklet/13. oldal 
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2. számú melléklet/14. oldal 
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2. számú melléklet/15. oldal 
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2. számú melléklet/16. oldal 
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2. számú melléklet/17. oldal 
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2. számú melléklet/19. oldal 
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2. számú melléklet/20. oldal 
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3. számú melléklet/1. oldal 
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3. számú melléklet/2. oldal 
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3. számú melléklet/4. oldal 
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3. számú melléklet/5. oldal 
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4. számú melléklet 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra mb. irodavezetővel. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

A javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2008. január 3. 
 
                                                                                    Kernné dr. Kulcsár Dóra sk. 
                                                                                            mb.  irodavezető 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

Amennyiben a Gerincúttal kapcsolatos kisajátítási eljárásnál elfogadott volt az a módszer, hogy 
a lakók által hozott értékbecslők értékelése alapján fogadták el az ingatlan értékét, akkor 
elfogadható ez a módszer és ez az összeg. Megjegyzem, hogy a Gerincút kisajátításával 
kapcsolatban minden egyes lakó részére, függetlenül attól, hogy ki végezte a kisajátítást, fizetett 
az önkormányzat költözködési támogatást, lakónként 100 eFt-ot. Tehát a nagyobb érték 
meghatározásánál ez nem lehet indok. 
Az előterjesztésben a CSEVAK által végeztetett értékbecslés 3 hónapnál régebbi, így ez miatt nem 
lehetne a vételnél figyelembe venni. 

Budapest, 2008. január 3. 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
                                                                              városgazdálkodási ágazatvezető 
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