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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 

2018. október 25-i rendes üléséről 13.30 órai kezdettel. 

 

 

 

Helyszín: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. sz. alatti Polgármesteri Hivatal I. 

emeleti 108-as tárgyalójában 

 

Jelen van: dr. Csabai Péter, elöljáró  

Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő 

Makra Krisztina, képviselő 

Majorossy Imréné, nem képviselő tag 

 

  

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:  

Szentirmai-Zöld Máté Fejlesztési Igazgató, dr. Láng Orsolya Vagyonhasznosítási és 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője 

Az ülés levezető elnöke: dr. Csabai Péter 

A jegyzőkönyvet készítette: Kun Katalin VÖK referens 

 

Dr. Csabai Péter elöljáró, mint az ülést levezető elnök megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes.  

 

Dr. Csabai Péter: Üdvözli a megjelenteket. Felkéri Majorossy Imréné VÖK tagot 

a jegyzőkönyv hitelesítésére, amelynek elfogadását szavazásra bocsátja. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 

hozta: 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 72/2018.(X.25.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza Majorossy 

Imréné VÖK tagot a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 
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Dr. Csabai Péter: Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kéri a 

2. napirendi pont, napirendről történő levételét, majd szavazásra bocsátja a fenti 

változtatással történő elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás 

eredményeként az alábbi döntést hozta: 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 73/2018.(X.25.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

Napirend: 

 

1./ Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda előterjesztései: 

- A Budapest II. kerület, Templom utca 34. szám alatti 54234 hrsz-ú 

ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának  

- A Budapest II. kerület, Hidegkúti út 267. szám alatti, 54474/1 helyrajzi 

számú ingatlant érintő kötelező útlejegyzés miatti kártalanítás 

  Előterjesztő: Dr. Láng Orsolya, osztályvezető 

 

2./ Egyebek. 

 

 (4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Napirend 1./ pontja 

 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási osztály előterjesztései: 

 

-  A Budapest II. kerület, Templom utca 34. szám alatti 54234 hrsz-ú 

ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának  

 

Dr. Láng Orsolya: Ismerteti az iroda írásos előterjesztését.  

 

 

Dr. Csabai Péter: Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati 

javaslatait az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül elfogadni. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntéseket 

hozta: 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 74/2018.(X.25.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat egyetért a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 

10.24-i határozatával, miszerint: 

A Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a Budapest 

II. kerület, Templom utca 34. szám alatti, 54234 hrsz-ú, 605 m2 alapterületű, kivett 

lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlanon fennálló 180/1056 tulajdoni 

hányadát felajánlja megvételre a tulajdonostársak részére a megegyezésük szerinti 

arányban 7.400.000,-Ft összegű vételáron. A tulajdonostársak a vételárat az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, 

továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének 

szabályiról, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet 

23/A. § szerint két részletben fizethetik meg. 

 

Amennyiben a tulajdonostársak a vételi ajánlatot - annak kézhezvételétől - számított 15 

napon belül nem fogadják el, és az adásvételi szerződést 30 napon belül nem kötik meg, 

úgy az Önkormányzat eladási ajánlata a határidő leteltét követő napon minden további 

jogcselekmény nélkül hatályát veszti és a tulajdonostársak kötelesek a közös tulajdon 

megszüntetéséig az Önkormányzat 180/1056 tulajdoni hányada használatáért az 

Immowell 2002. Kft. által 2018. október 11-i fordulónappal készített szakvélemény 

alapján bruttó 54.545,-Ft/hó összegű többlethasználati díjat fizetni. 

 

A Bizottság a Polgármester és a Jegyző útján felkéri dr. Láng Orsolyát, a 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetőjét, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 60 nap 

 

- A Budapest II. kerület, Hidegkúti út 267. szám alatti, 54474/1 

helyrajzi számú ingatlant érintő kötelező útlejegyzés miatti kártalanítás 

 

Dr. Láng Orsolya: Ismerteti az iroda írásos előterjesztését. 

 

Dr. Csabai Péter: Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati 

javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül elfogadni. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 

hozta:  
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 75/2018.(X.25.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat egyetért a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 

10.24-i határozatával, miszerint:  

A Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a az 54474/1 

helyrajzi számú ingatlanból a Bp. II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról 

szóló 2/2007.(I.18.) önkormányzati rendelet alapján előírt kötelező szabályozás 

végrehajtása érdekében a T-100208 számú vázrajz szerint kialakítandó (54474/7) 

helyrajzi számú, út céljára kötelezően lejegyzendő, 520 m2 területű ingatlan után 

összesen bruttó 20.650.000-Ft összegű kártalanítást fizet az 54474/1  helyrajzi számú 

ingatlan tulajdonosainak - Parsch Péternek (szül.1936.; a.n. Ábrahám Mária), Parsch 

Péternek (szül.1967.; a.n. Gazdag Márta)  és Parsch Juditnak (szül.1968.; a.n. Gazdag 

Márta) – tulajdoni hányaduk arányában a jogerős telekalakítási engedély kiadását követő 

30 napon belül megkötendő kártalanítási megállapodás alapján.  

Amennyiben az 54474/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai a fenti határidőn belül a 

kártalanítási megállapodást nem kötik meg, jelen határozat minden további 

jogcselekmény nélkül hatályát veszti. 

A telekalakítás lebonyolítása és annak költségei az 54474/1 helyrajzi számú ingatlan 

tulajdonosait terhelik. 

 

A Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy a kártalanítási összeg kifizetését a 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében, az 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. tábla 999000-1 feladatszám, 9181 CORSO 

részletező kód A/11 sor „Saját tul. lakás és helyiséggazdálkodás” „Lakásgazdálkodási 

feladatok tartaléka” sorának terhére biztosítsa. 

 

A Bizottság egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a kártalanítási megállapodás, 

valamint a változás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges 

nyilatkozatok, dokumentumok, vázrajzok aláírására. 

 

A Bizottság a Polgármester és a Jegyző útján felkéri dr. Láng Orsolyát, a 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetőjét, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 180 nap 
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Napirend 2./ pontja 

Egyebek: 

Makra Krisztina: A Templom utca sarkánál, felújítás törmelékek maradványai vannak, 

mikor kerülnek elszállításra? Templom utca és a Temető utca felújítása mikor 

fejezőikbe? Nádor utca felső szakaszáról a Kinizsi utcára hordalék zúdul le, esőzések 

után. Sóvirág utca és Községház utca kereszteződésénél is megoldásra vár a vízelvezetés. 

Reggeli közlekedés témakör: Vadaskerti út Hűvösvölgyi út kereszteződésében lévő 

jelzőlámpa megfogja a forgalmat és reggel hatalmas dugó alakul ki. Nem csak az autók, 

hanem a BKV buszok sem tudnak haladni Hűvösvölgy felé. Intelligens lámpák. 

Dr. Csabai Péter: Ördögárok 227. számnál is a vízelvezetés megoldásra vár, mert a 

címen lakó jelezte, hogy hatalma tóvá áll össze a csapadék és befolyik az ingatlanba. 

Szintén vízelvezetés probléma van a Bujdosó köz és a Hidegkúti út kereszteződésénél. 

Ezért, jövő évre egy komplett vízelvezetési terv kidolgozását javasolja a VÖK, a 

Hűvösvölgyi útra lefelé haladó utcáknál.  

Decemberben tartandó VÖK ülésre meghívót kapjon Vincek Tibort a Műszaki osztály 

vezetőjét, hogy vízelvezetéssel és útkarbantartással kapcsolatos 2019-es elképzeléseket 

átbeszéljük. 

Mivel hétköznap reggelente rendszeresen közlekedési dugó alakul ki a Vadaskerti út és 

Hűvösvölgyi út kereszteződésénél, ezért javaslatot tesz a VÖK az illetékes osztály 

vezetőjénél, hogy a forgalomtechnika kezelésért felelős Budapest Közút Zrt.-vel 

vizsgálják  felül a forgalomirányító lámpák működését.  

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 76/2018.(X.25.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat – a Polgármester és a Jegyző útján – felkéri 

Vincek Tibor urat, a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze a 

forgalomtechnikai beavatkozásokért felelős Budapest Közút Zrt-nél a Vadaskerti út 

Hűvösvölgyi út kereszteződésénél található forgalomirányító lámpák hatékony 

működésének felülvizsgálatát.  

Felelős:  Dr. Csabai Péter elöljáró 

Határidő: 2019. december 31. 

 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 
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Majorossy Imréné: 1956-as forradalom és szabadságharcra nem rendeztek 

megemlékezést Hidegkúton. Hidegkúti útnál Gyertyás Vendéglő és a Klebelsberg 

Kultúrkúria között a szemetet mikor viszik el és takarítják le az utat? 

 

 

Dr. Csabai Péter levezető elnök az ülést 14.30 órakor bezárja. 

 

kmf. 

 

Dr. Csabai Péter 

elöljáró 

levezető elnök 

 

Majorossy Imréné,  

VŐK tag jkv. hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet kapják:  

PH. VÖK. tagjai 

Jegyzői Iroda 

dr. Láng Orsolya Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője 

Szentirmai-Zöld Máté Fejlesztési Igazgató 

 


