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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási program” a 
Főváros beruházásában, közösségi és központi költségvetési támogatás felhasználásával 
megvalósítani tervezett beruházás, amely három szennyvízátemelő létesítését határozta meg. 
A beruházás megvalósítására három ingatlan (Szigetszentmiklós 0182/7 hrsz-ú, Budapest 
XXI. kerület 214203/14 hrsz-ú valamint Budapest XXI. Kerület 213224 hrsz-ú ingatlan) 
megvásárlása vált szükségessé becsült 10.000 Ft/m  áron.  2

A becsült m2-es ár meghatározása a korábbi kisajátítási eljárások alapján történt.   
239/2009.(IV. 16.) Kt. határozat alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a városfejlesztési feladatokra az északi bevétel terhére 
telekvásárlás – hárosi szennyvízátemelők létesítése – számára 10.000.000 Ft-ot irányoz elő. 
 
A fent megnevezett három szennyvízátemelőből kettő megépítése tervmódosítás 
következtében önkormányzati tulajdonú ingatlanon történik. Emiatt csak egy 
szennyvízátemelő létesítéséhez szükséges ingatlanvásárlás.  
Ez az egy ingatlan a Budapest XXI. kerület 213224 hrsz-ú külterületi ingatlanon található 130 
m2 nagyságú ingatlanrész. 
 
A fenti ingatlan 130 m2-es alapterületű területrészét kitevő 520/145212 tulajdoni hányad 
vételárát tulajdonosok közös megegyezéssel 5.000 Ft/m2 egységáron alapulvételével számítva 
bruttó 650.000 Ft-ban állapították meg. 
 
Az adásvételi szerződés 2009. szeptember 21-én került aláírásra mind az eladók, mind 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részéről. 
Az adásvétel tárgyát képező ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban mezőgazdasági művelési 
ingatlanként szerepel, ezért a hatályos jogszabályi előírások az 1994. évi LV. törvény 10 §. 
alapján elővásárlási joggal terhelt. A törvény 10 § (1) alapján: Termőföld vagy tanya eladása 
esetén – ha törvény másként nem rendelkezik – az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti 
meg: 
a) a haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt; jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
más szervezet haszonbérlő esetén annak helyben lakó természetes személy tagját, illetve 
helyben lakó részvényesét; 
b) a helyben lakó szomszédot; 
c) a helyben lakót; 
d) a magyar államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint. 
 
Az adásvételi szerződés 2009. szeptember 24-től 2009. október 12-ig Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a kormányzati 
portálon kifüggesztésre került, amely időtartam alatt vételi nyilatkozat nem érkezett. 
 
Az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló idő eredménytelen eltelte után a szerződés a kötés 
időpontjára visszamenőlegesen hatályossá vált. 



 
A fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő – testületnek, hogy döntésével utólag hagyja 
jóvá a Budapest XXI. kerület 213224  hrsz-ú külterületi ingatlan 130 m2 nagyságú 
területrészének megvásárlását valamint úgy döntsön, hogy a fennmaradó összeget 
(10.000.000 Ft – 650.000 Ft = 9.350.000 Ft-ot) északi bevétel keretére visszahelyezi. 
 
Budapest, 2009. november 3. 

            Tóth Mihály 
 polgármester 

 
 



 
 
 
 
Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve 
2. Ingatlan adásvételi szerződés 
3. Tulajdoni lap 

 
 



 
1. Határozat javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 239/2009. (IV. 16.) Kt 
számú határozat végrehajtása érdekében az ugyanabban a határozatban biztosított keret 
terhére kötött ingatlan adás-vételi szerződést, - mellyel az önkormányzat a Budapest, XXI. 
ker. 213224 hrsz-ú külterületi ingatlanból 130 m2 nagyságú területrészen, bruttó 650.000,-Ft-
os vételáron tulajdont szerzett - utólag jóváhagyja. 
 
 
Határidő:       elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: 2009. 12. 01. 
 
Felelős: elfogadásra: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
2. Határozat javaslat: 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
fennmaradó (10.000.000 Ft – 650.000 Ft) = 9.350.000 Ft-ot a „felhalmozási céltartalék északi 
bevételből” keretbe visszahelyezi. 
 
Határidő:       elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: költségvetési rendeletmódosítás 
 
Felelős: elfogadásra:  Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezető 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 



 
1. számú melléklet 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel 
 
A javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 

Budapest, 2009. november 3. 
 
 
                                                                                                     Halmos Istvánné s.k. 
                                                                                                  városgazdálkodási ágazatvezető 
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