
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

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

A Budapest, XI. kerület 5505/0/A/49 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest XI. kerület            
Budafoki út 9. III. 2/B. szám alatti lakás 12/80-ad tulajdoni hányadban Újbuda            
Önkormányzata, 40/80-ad tulajdoni hányadban Körössy Zoltán, és 28/80-ad tulajdoni         
hányadban a Magyar Állam a tulajdonos. Körössy Zoltán tulajdonostárs lakásvásárlási          
kérelmet nyújtott be a lakás önkormányzati tulajdonban lévő 12/80-ad tulajdoni hányadra. 

A lakást hosszú ideig Újbuda Önkormányzata hasznosította bérbeadás útján, cserébe          
átvállalta a közös költség fizetésére vonatkozó kötelezettséget. 

A bérlő a lakást elhagyta, és egyeztetések kezdődtek Körössy Zoltánnal, illetve levélben            
megkerestük a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a           
lakásingatlan tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatban. 

Körössy Zoltán levélben küldött válaszában vételi szándékát fogalmazta meg Újbuda          
Önkormányzat 12/80-ad tulajdoni hányadára, illetve a lakás Újbuda Önkormányzat részére          
történő értékesítésétől elzárkózik. Tájékoztatása alapján a lakásban teljes elektromos hálózat          
felújítást kellett végrehajtani, és további felújítási munkálatok is szükségessé váltak. 

A fenti címen lévő lakást Körössy Zoltán tulajdonostárs használja. A közös képviselőt            
írásban tájékoztattuk, hogy Újbuda Önkormányzata csak a tulajdoni hányadára vonatkozó          
fizetési kötelezettségének tesz eleget 2020. augusztus hónaptól. 

A Budapest, XI. kerület 5505/0/A/49 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest XI. kerület            
Budafoki út 9. III. 2/B. szám alatti lakás – 1 szoba, 25 m2 alapterületű – 12/80-ad tulajdoni                 
hányadára megrendelésre került az értékbecslés. A 2020. szeptember 28-án elkészült          
értékbecslés alapján a forgalmi érték 2.290.000.-Ft-ban került meghatározásra. 

A XI. kerület Budafoki út 9-11. szám alatti Társasházban 46 db lakás, 7 db nem lakás célú                 
helyiség található, az Önkormányzat tulajdonában 3 db lakás, és 1 db nem lakás célú              
helyiség van, az Önkormányzat tulajdoni hányada 3 %.  

  

 

 

 



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

a) lakásbővítéshez szükséges lakás, vagy lakrész csatolása 

b) szükséglakás megszüntetése esetén értékesíthető” 

  

Kérem Tisztelt Bizottság döntését. 
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