
 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
  
  
A Budapest XI.ker. Ördögorom lejtő 22/B. szám alatti 1474/5 hrsz-ú 1.547 m2 nagyságú             
„kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű ingatlan 45/227-ed tulajdoni hányada (306 m2)          
Önkormányzatunk, míg a fennmaradó 182/227-ed tulajdoni hányada (1.241 m2) Vasvári          
Nándorné ( a tulajdoni lapon lánykori nevén Simon Edit) tulajdonát képezi. 
  
Az Önkormányzat megbízta dr. Szilágyi István Ügyvéd Urat, hogy az Önkormányzat           
nevében az osztatlan közös tulajdont képező ingatlanok esetében a tulajdonközösség          
megszüntetése ügyében keresse meg a tulajdonostársakat. Ennek kapcsán a tulajdonostárs          
jogi képviseletét ellátó Nagyné dr. Illés Ágnes ügyvéd részéről 2014. évben kérelem érkezett             
az önkormányzati tulajdoni hányad megvételére vonatkozóan. 
  
A T. Bizottság azóta már többször foglalkozott a tulajdoni hányad értékesítésével, legutóbbi            
határozata az alábbi volt: 
743/GB/2016.(XI.16.)Határozat 
A Gazdasági Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással úgy határozott, hogy a              
Budapest XI.ker. Ördögorom lejtő 22/b. szám alatti 1474/5 hrsz-ú ingatlanban az Önkormányzat 45/227-ed             
tulajdoni hányadát értékesíti Vasváriné Simon Edit tulajdonostárs részére az alábbi feltételekkel:  

-          vételár: 8.283.465,-Ft + 0,-Ft ÁFA 
- a vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül egy összegben kell               

megfizetni. 
- az adásvételi szerződés megkötésére vevőnek az önkormányzati ajánlat kézhezvételét követő 30            

napon belül van lehetősége. 
Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.  
Egyben a 1011/GB/2014.(XII.17.) számú határozatát saját hatáskörében visszavonja. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: GB elnöke 
  
A Bizottság döntéséről az Ügyvéd Asszonyt 2016. november 18-án kelt levelében           
tájékoztatta Önkormányzatunk. 
  
Nagyné dr. Illés Ágnes ügyvéd 2016. december 2-án kelt levelében a T. Bizottság által              
hozott határozattal kapcsolatban észrevételeket tett, melyekre vonatkozóan       
Önkormányzatunk válaszlevelében reagált. 
  
2017. január 31-én kelt levelében az Ügyvéd Asszony az Önkormányzat ajánlatának           
elfogadásáról nyilatkozott és kérte a vonatkozó adásvételi szerződés előkészítését. 
  
Mivel a T. Bizottság által hozott határozatban a szerződéskötés határideje 2016. december            
31-én lejárt, annak meghosszabbítása szükséges. 
Javasolom a szerződéskötés időpontját 2017. március 31. napjáig meghosszabbítani. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy az ingatlanra értékbecslés 2016. október 18-án készült,            
melyben az ingatlan forgalmi értéke 8.283.465,-Ft + 2.236.535 Ft ÁFA összegben került            
meghatározásra (27.070,-Ft/m2). Az értékbecslés érvényessége 6 hónap, így az 2017. április           
28. napjáig használható fel. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2017. február 13. 
  
  

 Tisztelettel 
  
  
  
 Vargáné dr. Kremzner   
Zsuzsanna 
                       jegyző megbízásából: 

          Büki László igazgató 
 


