
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Az önkormányzati lakások elidegenítési szabályait a 20/2015. (IV.29.) XI. ÖK sz. rendelet            
szabályozza. 
Gál Péter és Gál Péterné a Budapest, XI. kerület Somlói út 7. B. épület fszt. 4. szám alatti                  
lakásingatlan tulajdonosai kérelmet nyújtottak be a tulajdonuk melletti – Budapest, XI.           
kerület (hrsz:5368/1/B/2) Somlói út 7. B. épület fszt. 5. – megüresedett rossz műszaki állapotú              
45 m2 alapterületű lakásingatlanra. 
Előzmény: A Budapest XI. Somlói út 7. B. épület fszt. 5. szám alatti önkormányzati              
tulajdonú bérlemény a Gellért hegy déli oldalán egy erősen lejtős telken áll. A telken egy, a                
századforduló idején épült, 6 lakásos főépület és egy 2 lakásból álló melléképület található.             
Tárgyi lakás a melléképület egyik lakása. A Társasházzá alapítás 2002-ben megtörtént. 
A fenti ingatlan volt bérlője 2016. év végén a Lakásgazdálkodási Osztályon személyesen            
eljárva bejelentést tett a bérlemény leromlott műszaki állapotáról, ezen belül is a falak             
jelentős mértékűvé vált repedéséről. Ezzel kapcsolatban folytatott megbeszélés során – mivel           
várhatóan jelentős összeget kell az ingatlanra fordítani – bérlő részéről felmerült akár a             
lakásra vonatkozó, még felújítás előtti – vételi kérelem benyújtása is. 2017. januárban            
megrendelésre került a Somlói út 7. B. épület fszt. 5. szám alatti lakás, illetve a teljes épület                 
tekintetében egy statikai szakvélemény, amelyet 2017. április 12-i dátummal a Rizalit-terc           
Mérnökiroda elkészített. A tartószerkezeti szakvélemény szerint az épületen található         
repedések az alapok süllyedésére vezethetők vissza. A repedések mértéke elérte a           
balesetveszélyes fokot, ezért aládúcolás vált szükséges a födémfelfekvéseknél. Az alapozás          
megerősítése, a tetőszerkezet és a lapostető felújítása a csatlakozó bádogos szerkezetekkel           
együtt nem halasztható, a javaslat szerint 1 éven belül el kell végezni. További állagromlás és               
süllyedés megakadályozására a felszíni vizek rendezése, az épülettől távoltartása is sürgősen           
elvégzendő feladat. 
A szakvélemény alapján az aládúcolást haladéktalanul el kell végezni, azonban a további            
munkálatok elvégzése idején a bérleményben már nem lehet lakni. 
  
A Lakásgazdálkodási Osztály munkatársa felvette a Somlói út 7. Társasházzal is a            
kapcsolatot a tartószerkezeti szakvéleményben foglaltak szerint a közös tulajdont érintő          
munkálatokkal kapcsolatban. A Társasház közgyűlése arról döntött, hogy – a          
szakvéleményben javasolt munkák közül – csak a tetőszigetelés és a külszíni vízelvezetés            
költségeit kívánja fedezni. A Társasház által felkért statikus véleménye szerint a lakáson            
végrehajtott változtatások is vezethettek a jelenlegi állapot kialakulásához. Az Alapító          
Okirat rajzaihoz képest az ingatlanban falkivételek, falazások és nyílászáró kialakítások          
történtek. Ezek a munkák a Társasház és a tulajdonos Önkormányzat engedélye nélkül            
történtek. A közgyűlésen elhangzottakról készült jegyzőkönyvben a régi lakók elmondták,          
hogy emlékezetük szerint a 2000-2010-es években végezték a bérlők az engedély nélküli            
átalakításokat.  



Fentiek ismeretében sorkerült a Buda-Hold Kft-től árajánlat kérésére a társasház közössége           
által nem vállalt, az alap megerősítése és a falszigetelés tárgyában elvégzendő munkálatokra.            
Ezekre a munkákra a vállalkozó bruttó 10.363.912.-Ft összegben adott árajánlatot. 
Ezzel párhuzamosan az ingatlanra értékbecslést kértünk, mely szerint a becsült piaci értéke az             
ingatlannak 14.450.000.-Ft. 
 
Bérlő lakhatásának megoldására az üres lakásállományból több bérlemény megtekintésére         
került sor a 369/GB/2018. (VI. 27.) határozat végrehajtása érdekében. A bérlővel történt            
további egyeztetések eredményeként a 233/2018. (X. 16.) SZEB határozat b) pontja alapján a             
Budapest, XI. Etele út 44/B. VII. 45. szám alatti, 48 m2 alapterületű, 2 szoba, összkomfortos               
komfortfokozatú bérlemény került kiutalásra. 
Bérlő a Budapest, XI. kerület Somlói út 7. B. épület fszt. 5. szám alatti lakást 2019. június                 
17-én birtokba adta. 
 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Társasház a vállalt munkálatokat a mai napig nem kezdte el,              
így addig, amíg a Társasház által vállalt munkák végrehajtása nem valósul meg, a             
lakásingatlan tulajdonosaként nem kezdeményezhetjük az alap megerősítésére és a         
falszigetelésére vonatkozó munkálatok megkezdését, ezért a fenti Gazdasági Bizottsági         
döntés értelmében az értékesítés lehetőségét kezdeményezzük. 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásingatlan melletti tulajdonostársak lakásvásárlási        
kérelmet nyújtottak be, azzal az indokkal, hogy lakását bővíteni szeretnék ingatlanunk hozzá            
csatolásával így élhetőbb körülmények megteremtésére nyílhat lehetőségük. A megüresedett         
lakás esetében a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósítása jelentős anyagi          
terhet róna az Önkormányzatra, ennek ismeretében javaslom Tisztelt Bizottságnak a          
megüresedett bérlemény értékesítését. 
Az üres lakásra vonatkozó 2018. évben elkészült értékbecslés alapján a forgalmi érték            
14.450.000.-Ft összegben került meghatározásra, mely összeget a 2019. május hónapban kelt           
nyilatkozatban a BUDA-HOLD Kft. megerősítette. 
A XI. kerület Somlói út 7. szám alatti Társasházban 8 db lakás, és 2 db nem lakás célú                  
helyiség található, az Önkormányzat tulajdonában 1 db lakás van, az Önkormányzat tulajdoni            
hányada 6,52 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás            
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015.(IV.29.) XI. ÖK. sz.          
rendelet 10. §-ának (2) bekezdése szerint: 
 „Lakás pályázaton kívül: 
a) lakásbővítéshez szükséges lakás, vagy lakrész csatolása 
b) szükséglakás megszüntetése esetén értékesíthető” 
Az államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján               
minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg (5 millió forint feletti vételár             
esetén), ezért az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv          
elővásárlási jogról szóló döntése kézhezvételéig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja.  
Az eladó oldaláról a függőben tartás ingatlan-nyilvántartási jogkövetkezménye azonos a          
tulajdonjog fenntartással. 
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