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Tárgy: Hollandi úti 205800 hrsz. jelenleg a KVM tulajdonában lévő vízparti telek ingyenes 
tulajdonba vételének kezdeményezése. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hollandi úton lévő 205800 hrsz-ú vízparti telek – jelenleg a Magyar Állam tulajdonában 
áll, kezelője a KVM – több problémát okoz az RSD menti fejlesztések realizálásában. 
 
Ez az a telek, melyet a KVM az RSD csepeli kotrásából származó iszap elhelyezésére kijelölt, 
s ami ellen a kerület tiltakozott. Az ügy állása jelenleg, a minisztérium azt fontolgatja, hogy 
ezért viszont a csepeli szakaszon nem fog kotrást végezni. Ez kerületünket mindenképpen 
hátrányosan érinti. 
 
Másodsorban a vízparton tervezett kerékpárút megvalósítása is a Csepeli Önkormányzat 
tulajdonjogának hiánya miatt bukott el. 
 
A területet közel ötven éve Csepel gondozza és tartja karban függetlenül attól, hogy nem 
képezi tulajdonát. Éppen ezért jogos az elvárás, hogy a terület minél rövidebb időn belül, 
ingyenesen a kerület tulajdonába kerüljön. 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze terület mielőbbi 
ingyenes tulajdonba vételét. 
 
Budapest, 2009. június 8. 
 
                                                                                                            Kál Károly 
                                                                                                   önkormányzati képviselő                 
                                                                                                      SZDSZ frakcióvezető 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hollandi 
úton lévő 205800 hrsz-ú, jelenleg a Magyar Állam tulajdonában és a KVM kezelésében lévő 
vízparti telek ingyenes tulajdonba vételét kezdeményezi. 
 
Felelős:     Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                Intézkedés megkezdésére 2009. június 30. 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 



Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal

Budapest, XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf. : 415.

Munkapéldány
Csak belső használatra, ügyfélnek nem adható!

2009.06.09

BUDAPEST XXI.KER.

Belterület 205800 helyrajzi szám

Szektor: 15

Térképszelvény: 5439

   

I. rész

1. Az ingatlan adatai: 

   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok

 művelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv

                                                                                 ha m2  k.fill

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kivett táborhely                                0        3.8971       0.00

II. rész

1. tulajdoni hányad: 1/1

   bejegyző határozat, érkezési idő: 8211/1936/

   jogcím: kisajátítás

   jogállás: tulajdonos

   név: MAGYAR ÁLLAM

   cím: - -

5. hányad: 0/0

   bejegyző határozat, érkezési idő: 109584/1/2008/08.04.22

   jogcím: 

   jogállás: vagyonkezelő

   név: KÖRNYEZETVÉDELMI  ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

   cím: 1011 BUDAPEST I.KER. Fő utca 44-50

III. rész

                                    NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Tulajdoni lap vége
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