
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

Az önkormányzati lakások elidegenítési szabályait a 20/2015. (IV.29.) XI.ÖK rendelet          
szabályozza. 

Szirmai Krisztián a Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 124-126. fszt. 12. szám alatti lakás               
tulajdonosa lakásvásárlási kérelmet nyújtott be a Budapest, XI. kerület Bartók Béla út            
124-126. III. 2/B. számú önkormányzati tulajdonban lévő szükséglakás tekintetében. 

A Budapest, XI. kerület 3410/0/A/150 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest XI. kerület            
Bartók Béla út 124-126. III. 2/B. szám alatti szükséglakás – 1 szoba, 13 m2 alapterületű –                
2014. május 29-től üres, hasznosítatlan. 

2019. évben Boros Sándor nyújtott be vételi kérelmet a fenti címen lévő szükséglakásra,             
melyet a Gazdasági Bizottság megtárgyalt. A bizottság a 436/GB/2019. (VIII. 7.)           
határozatban úgy határozott, hogy a Budapest, XI. kerület (hrsz:3410/0/A/15) Bartók Béla út            
124-126. III. 2/B. szám alatti 13 m2 alapterületű, 1 szobás szükséglakást Boros Sándor             
Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 124-126. III. 18. szám alatti lakos részére elidegenítésre              
kijelöli és az elkészült értékbecslés alapján értékesíti 5.230.000.-Ft vételáron. 

Boros Sándor az eladási ajánlat átvételét követően írásban nyilatkozott, hogy az ajánlatot            
elutasítja, ennek értelmében az adásvételi szerződés megkötésére nem került sor. A           
szükséglakás továbbra is üresen áll. 

2020. február 20-án iktatott levelében Szirmai Krisztián vételi szándékát fogalmazta meg. A            
szükséglakásra vonatkozó 2019. június 18-án kelt értékbecslés 6 hónapig volt érvényes,           
melynek felülvizsgálatát kértük. 2020. március 2-án elkészült értékbecslés alapján a forgalmi           
érték 4.350.000.-Ft-ban került meghatározásra. 

A XI. kerület Bartók Béla út 124-126. szám alatti Társasházban 178 db lakás és 11 db nem                 
lakás célú helyiség található, az Önkormányzat tulajdonában 8 db lakás és 4 db nem lakás               
célú helyiség van, az Önkormányzat tulajdoni hányada 4,28 %. 

  

  

  

  

  

  



A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás            
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. (IV.29.) XI. ÖK          
önkormányzati rendelet 10. §-ának (2) bekezdése szerint: „Lakás pályázaton kívül: 

a) lakásbővítéshez szükséges lakás, vagy lakrész csatolása vagy 

b) szükséglakás megszüntetése esetén értékesíthető” 

  

Kérem a T. Bizottság döntését. 

Budapest, 2020. június 8. 

  

 Tisztelettel: 

                                                      dr. László Imre 
 polgármester megbízásából 
  
  Soltész Erika 
   Igazgató 

  

  

  

  

  

 


