
  
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest, XI. kerület Ménesi út 82. számú felépítmény a (4936) helyrajzi számú             
önkormányzati tulajdonú közterületen áll. A rajta álló 106 m2-es felépítmény az           
Améta Kft. tulajdonában van. 
T. Bizottság 662/GB/2018. (XI.28.) határozatában arról döntött, hogy a felépítményt          
megvásárolja a közterület-használati díjhátralék beszámításával: 
  
„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet          
11. § (4) bekezdésében és a 23.§ (5) bekezdésében foglalt, továbbá a 33/2012.(VI.6.)             
XI.ÖK számú rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy            
határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Budapest Főváros XI. kerület Újbuda          
Önkormányzata a Budapest XI. kerület Ménesi út 82. szám alatti 106 m2 közterület             
használata alapján a 2010. január 1. napjától megállapítandó 22.896.000,-Ft         
közterület-használati díjhátralék helyett az elévülési idő figyelembevételével a 2013.         
január 1. és 2018. december 31. napja közötti időszakra 15.264.000,-Ft          
közterület-használati díjhátralékot állapít meg.  
  
A Gazdasági Bizottsága 516/GB/2018. (IX.19.) számú határozatában a felépítmény         
értékét meghatározó értékbecslések felülvizsgálatáról döntött. A szakértő       
összehasonlító értékbecslése alapján az ingatlan szabadpiaci forgalmi értéke        
21.306.000,-Ft, amely összegért a felépítményt az Önkormányzat meg kívánja         
vásárolni.  
  
A közterület-használati díjhátralék (15.264.000,-Ft) és a felépítmény értékbecslő által         
meghatározott értéke (21.306.000,-Ft) közötti különbözet 6.042.000,-Ft. 
A 6.042.000,-Ft összeget az Önkormányzat az Améta Kft. részére az arra vonatkozó            
szerződés aláírását követően 60 napon belül megfizeti. Az összeget a 2019. évi            
költségvetésben tervezni kell.  
Egyben 406/GB/2018. (VI.27.) határozat utolsó mondatát visszavonja. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester    
Határidő: 2019. január 31. „ 
  
Az adásvételi szerződés a Kft. ügyvezetője és az Önkormányzat részéről is aláírásra és             
ellenjegyzésre került. 
A 15.264.000,-Ft közterület-használati díjhátralék Áfa mentes. Az Önkormányzat        
erről állít ki számlát. 
  
A Ménesi út 82. szám alatti felépítmény vételára nettó: 16.776.378,-Ft, 4.529.622,-Ft           
Áfa, bruttó 21.306.000,-Ft. Az ügyvezetőt megkerestük, hogy a számlát állítsa ki és            
küldje meg Önkormányzatunk részére. 
A bruttó 21.306.000,-Ft vételár és a 15.264.000,-Ft közterület-használati díjhátralék         
különbözete 6.042.000,-Ft, amelyet az Önkormányzat átutal az Améta Kft. részére. 
  



A kibocsátott számla alapján azonban a Társaság 4.529.622,-Ft Áfa megfizetésére          
köteles, így a felépítmény közterület-használati díjhátralék beszámítással történő        
értékesítése után az Améta Kft. 1.512.378,-Ft-hoz jutna. 
  
Az Améta Kft. ügyvezetője április 18-án érkezett beadványában azzal kereste meg           
Önkormányzatunkat, hogy a Polgári törvénykönyv 6:90. § (1) bekezdésében foglalt          
lényeges körülmény tekintetében való tévedésre hivatkozva a szerződést megtámadja,         
azt érvénytelennek tekinti és újabb szerződés megkötését javasolja, amelyben a          
vételár nettó 21.306.000,-Ft + 5.752.620,-Ft Áfa, bruttó 27.058.620,-Ft.  
Ez esetben a 27.058.620,-Ft vételár és a 15.264.000,-Ft közterület-használati         
díjhátralék különbözete 11.794.620,-Ft, amelyet az Önkormányzat átutalna az Améta         
Kft. részére. 
  
Ez esetben a 5.752.620,-Ft Áfa megfizetését követően ténylegesen az Améta Kft-nél           
maradna 
6.042.000,-Ft. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2019. április 18.  

  
Tisztelettel: 

  
 dr. Hoffmann Tamás  

 polgármester megbízásából 
 Büki László igazgató 


