
BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

CSEVAK Zrt. 
VEZÉRIGAZGATÓ 

 
 
 

JAVASLAT 
 

A Budapest XXI. kerület Rózsa utcai, 210663 hrsz-ú földrészletnek 
forgalomképes egyéb vagyoni elemmé minősítésére 

 
 
 
Készítette: Baranyai Zsolt 
  CSEVAK Zrt. ügyintéző 
 
Előterjesztő:  Szenteczky János 

CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  
 
             Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel 
  Dr. Bakony Anna jogi ügyintézővel 
  Baksa Lajos mb. városépítési irodavezetővel 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Tulajdonosi Bizottságnak 
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak 

 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2009. évi 005. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2009. 01. 22. 

 
 
  Dr. Szeles Gábor 
  jegyző 
 
 
Az előterjesztés leadva: 
 
2009. január  07. 

Testületi ülés időpontja: 
2009. január 22. 

 
 



Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Varga Sándor József 2005. október 27-én 
adásvételi szerződést kötött a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában 
lévő budapesti XXI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 210663 hrsz-on felvett, 259 m2 
területű, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanra.  
 
A közterületként nem funkcionáló 210663 hrsz-ú földrészletet már az adásvételt megelőzően, 
már 1997-től kertészeti segédeszközök tárolására bérbe adta önkormányzatunk. 
 
A 210663 hrsz-ú földrészlet a Budapest XXI. kerület – Csepel Városrendezési és Építési 
Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2002. (III. 26.) Kt. rendelet MR-1 számú 
melléklete szerint I-V jelű, városias intézményterület építési övezetébe esik. Jelenleg a 
budapesti XXI. kerületi ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett beépítetlen területként” 
nyilvántartott földrészlet Varga Sándor József tulajdonában van. 
 
A 210663 hrsz-ú földrészlet önkormányzatunk nyilvántartása szerint a törzsvagyon része, az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 
37/2007.(XI. 27.) Kt. rendelet 8.§ (2) c.) pontja szerinti forgalomképes vagyontárggyá történő 
átminősítése még nem történt meg. 
 
Mivel a már hivatkozott Kt. rendeletben megfogalmazott egyik feltétel, miszerint a 
vagyontárgy már nem szolgálja önkormányzati feladat közvetlen ellátását, valamint az 
átminősítést jogszabály sem zárja ki, ezért a földrészlet adatainak rendezése érdekében kérem 
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntésével a 210663 hrsz-ú földrészletet vegye ki az 
önkormányzat törzsvagyoni köréből, egyben támogassa a földrészlet önkormányzati vagyon-
nyilvántartási törlését. 
 
Budapest, 2008. december 18. 
 
 

Szenteczky János 
  vezérigazgató 

 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: előterjesztés egyeztetve. 
2. számú melléklet: 2005. október 27-én megkötött adásvételi szerződés. 
3. számú melléklet: tulajdoni lap kivonat (2008. 12. 16.) 
4. számú melléklet: helyszínrajz. 

 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
XXI. kerület Rózsa utcai, 210663 hrsz-ú földrészletet kiveszi a törzsvagyoni körből, 
fogalomképes egyéb vagyonná minősíti. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy - az ingatlan 
eladására való tekintettel - intézkedjen a földrészlet önkormányzati vagyon-nyilvántartási 
törléséről. 
 
Határidő: elfogadásra:     azonnal 
                  végrehajtásra:  2009. március 1. 
 
Felelős: Tóth Mihály     Polgármester 
 
Végrehajtásáért felelős: Szenteczky János  CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
                                         Dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 
 
 



1. számú melléklet: 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezetővel 
 
  Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott észrevétel: 
 
    A javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

 

Budapest, 2009. január 6. 
 
                                                                                                 Halmos Istvánné  
                                                                                      Városgazdálkodási ágazatvezető 
 

 
2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Bakony Anna jogi ügyintézővel 
 
  Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott észrevétel: 
 
  A javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2009. január 6. 
 
                                                                                          Dr. Bakony Anna  
                                                                                            Jogi ügyintéző 
 
 

3. Az előterjesztés egyeztetve: Baksa Lajos mb. Városépítési irodavezetővel 
 
  Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott észrevétel: 
 
  A javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2009. január 6. 
 
                                                                                                 Baksa Lajos 
                                                                                      mb. Városépítési irodavezető 
 
 



2. melléklet / 1. oldal 
 

 
 
 
 

 
 



2. melléklet / 2. oldal 
 

 
 
 



2. melléklet / 3. oldal 
 

 
 
 



2. melléklet / 4. oldal 
 

 
 
 





4. számú melléklet 
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