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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 

sz.  napirend 

Het \-i  S7  1 
(
k) 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  március 25-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület  Leonardo Da  Vinci  u. 38.  szám alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Hencz Adrienn 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek: kérelem, nem hiteles tulajdoni lap 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a  Magyar  Állam  1/1  arányú tulajdonát képezi a  Budapest 36255  hrsz-ú, 
természetben a  1082 Budapest, Leonardo Da  Vinci  u. 38.  szám alatt található, „kivett gazdasági épület, 
udvar" megnevezésű ingatlan.  A  tulajdonosi jogokat gyakorló  Magyar  Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban MNV Zrt.) elektronikus árverést folytatott le, amely tájékoztatásuk szerint eredményesen 
zárult. 

Az ingatlan-nyilvántartás szerint az ingatlan vonatkozásában az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény  25.  §  (1)  bekezdése alapján az Önkormányzatot 
elővásárlási jog illeti meg.  A  fenti jogszabály  25.  §  (6)  bekezdése alapján az Önkormányzat elővásárlási 
jognyilatkozatát a megkereséstől számított hatvan napon belül teheti meg. 

Az árverés kapcsán a végleges eredményhirdetésre  2019.  március 15-én került sor, a nyertes ajánlat 
összege  384.474.000,- Ft  volt. Amennyiben az Önkormányzat él elővásárlási jogával, az árverési 
biztosítéknak megfelelő  59.118.000,- Ft  összeg első vételárrészletként a szerződéskötéssel egyidejűleg, 
egy összegben, átutalással fizetendő meg az MNV Zrt.  Magyar  Államkincstárnál vezetett  10032000-
01457522  számlaszámra. Az ingatlan fennmaradó  325.356.000,- Ft  vételára szintén egy összegben, 
átutalással fizethető meg, legkésőbb a szerződés megkötését követő  30  napon belül. 

Az ingatlan állapota leromlott, vagy komoly felújítási munkálatokat igényel vagy bontandó épület. 
Mindkét esetben komoly anyagi ráfordítással tehető használhatóvá az ingatlan. 

Fentiek miatt nem javasolt az elővásárlási jog gyakorlása. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az elővásárlási jognyilatkozat megtétele. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs. 





JOVÁHACT 

GY 
A  VÁROSGAZI3ÁLKODÁSI  r  ÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet  17.  §  (1) 
bekezdés  c)  pontja alapján jogosult dönteni. 

Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogot az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997.  évi LXXVIII. törvény  25.  §  (1)  bekezdése írja elö. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat a  36255  hrsz-ú, természetben a  Budapest  VIII. kerület  Leonardo Da  Vinci 
u. 38.  szám alatti ingatlan vonatkozásában  384.474.000,- Ft,  azaz háromszáznyolcvannégymillió-
négyszázhetvennégyezer forint vételáron létrejött adásvételhez kapcsolódó elővásárlási jogával nem 
kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2019.  március  25. 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA:  OR.  HENCZ ADRIENN 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: U.N5 —,• 
ELLENŐRIZTE: 

ALJEGYZŐ 

BET ESZT SRE  ALKALMAS: 

HANADA-RI Á EDINA 
JEGYZŐ 





MNV! MAGYAR NEMZEI I 
VAGYONKEZI11.6 ZK1. 

VAGYONSZERZÉSI ÉS VAGYONÁTRUHÁZÁSI IGAZGATÓ 

2.>12'29 -A 
Iktatószám: MNV/01/ -  /2019 
Ügyintéző: dr. Szőke Attila 
Telefon: (06-1) 237-4400 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
részére 

Budapest 
Baross utca  63-67. 
1082 

Tárgy: felhívás elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételére az épített környezet 
alakitásáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény alapján 

Tisztelt Cím! 

Tájékoztatom, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint  a Magyar  Állam  1/1  arányú tulajdonában álló, 
Budapest 36255  hrsz-ii, természetben  a 1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci  utca  38.  szám alatt 
található, „kivett gazdasági épület, udvar" megnevezésű ingatlan  (a  továbbiakban: Ingatlan) 
vonatkozásában  a  tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. elektronikus árverést folytatott  le,  amely 
eredményesen zárult. 

Az ingatlan-nyilvántartás szerint az ingatlan vonatkozásában az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló  1997.  évi LXXVIIL törvény  25.  §  (1)  bekezdése alapján  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefváros Önkormányzatát elővágárlási jog illeti meg. 

Tájékoztatom, hogy a fenti jogszabály  25.  §  (5)  bekezdése alapján az önkormányzat elővásárlási joga - 
az országos jelentőségű védett természeti területen lévő  es  a műemléki ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jogot kivéve - a más jogszabályokon, illetve szerződésen alapuló elővásárlási jogot 
megelőzi.  A  jogszabály  25.  §  (6)  bekezdése alapján,  ha  az Önkormányzat az elővásárlási joga 
gyakorlásával kapcsolatos megkereséstől számított hatvan napon belül nem nyilatkozik, az ingatlan 
elidegeníthető.  A  bejegyzett elővásárlási jogot az elidegenítés nem érinti. 

Az árverés kapcsán a végleges eredményhirdetésre  2019.  március  15.  napján került sor, a nyertes 
vételi ajánlat összege  384.474.000,- Ft  volt. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a T. Önkormányzat elővásárlási jogával el, az árverési biztosítéknak 
megfelelő  59.118.000,- Ft  összeg első vételárrészletként a szerződéskötéssel egyidejűleg, egy 
összegben, átutalással fizetendő meg az MNV Zrt.  Magyar  Államkincstárnál vezetett  10032000-
01457522  számlaszámára. 

Az Ingatlan fennmaradó  325.356.000,- Ft  vételára szintén egy összegben, átutalással fizethető meg 
legkésőbb a szerződés megkötését követő  30  napon belül a Kiíró  Magyar  Államkincstárnál vezetett 
10032000-01457522  számlaszámára. 

Tájékoztatom, hogy  a  fenti jogszabály rendelkezéseinek megfelelően  a  T. Önkormányzat az 
elővásárlási jogát az MNV Zrt-hez címzett,  a  legmagasabb összegű —  384.474.000,- Ft  — érvényes 
vételi ajánlatot  a  fent részletezett feltételek szerinti megfizetéssel magáévá tevő és az e-árverés 

ei ? 

in 1133 Budapest.  Pozsonyi  us 36 Ponit an- 1399 Budapcsr, Pt: 702. 

I cls-11n L .36 I 237-4400  i 436 I 237-4160 SX1,U n Inv.11u1.1 marl infopnuMni 



MNV MAGYAR Nutzu 
VAGYONKFtlil Ó iltI  

VAGYONSZERZÉSI ÉS VAGYONÁTRUHÁZÁSI IGAZGATÓ 

felhasználási szabályzatában előírt feltételek elfogadásával tett, jelen értesítés átvételét követően  60 
napon belül megküldött nyilatkozatával gyakorolhatja. Az e-árverés felhasználási szabályzata elérhető 
a https://e-arveres.mnv.hu/ címen. 

A  fentiek alapján kérem, hogy amennyiben élni kívánnak elővásárlási jogukkal, szíveskedjen a fentiek 
szerinti nyilatkozatot megtenni. 

Budapest, 2019.  március  2?  , 

Üdvözlettel: 

- 

dr. Zsigéi Ajuko 
igazgatt/ 

edeie sgzewinetaw 
'uaqipm2of 

1111  I  133  litidaper. PAZS011yitir  56.  13ininiiin  1399  Budapem,Pi  7013 

Irichm  ,36  I  237-4011  c 4 36  I  237-‘,100 b  /minim ni infopnunikti 



.TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 2.  oldal, összesen:  3  oldal 

Nan lacks  tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budapest F5váro a Kormányhyatala XI XezülzliMorataLi 

Budapest, XI, 13uda1okiút 59. 1519Budapest, Pi 415 Old at: 1/2 

Nem  backs  tulajdoni  lap -  Szemle  anizo1at 

MegrendeJZs.  saint:80000041147198/2019 

2019.03.25 

szektor : 
BUDAPEST VIII Ara. 

Belt exit 1 et 36255  helyrajzi  sz áan 

1082 BUDAPEST  VIII  „KER.  Leonardo  da  Vinci  utca  38.  ajt6;1. 
1092 BUDAPEST  VIII  _KEEL Leonardo  da  Vinci  utca  39.  ajt6:2-
1082  BUDAPEST  VIII.KER.  Leonardo  da  Vinci  utca  39. 

1.  Az ingatlan adatai 
al ré ez1 et  adat ok 

nevelési ág/kivett megnevezés/  
teri1et kat.tj&1taztá1y adatok 

min.o ham2 . kat_jév 
ha m2  k.Eill 

951 

1. tulajdoni hányad,  1/1 
bejegyző határozat, étkezési  ice; 9390/1950/1950.04.07 
jogom:  244/1950. MT  rendelet 19/1964/1964.01.02 
3ogginn allamositás  20/1949  tor. 9390/1950/1950_04.07 
jogállás: tulajdonoz 
név, MAGYAR ÁLLAM 
:ern,  - - -  

5.  hányad:  1/1 
bejegyző határozat, érkezési idő ,  291278/1/20W1 
jogcini: - 
utalás; II  /4. 
jogállás: vagyonkezelő 
névt KENCSTARI VAGYONI IGAZGATÓSÁG 
elm: 10 54 BUDAPEST  Zoltán utca  16 .OE 

mitt  s  z 
2. bejegyző határozat, érkezési idő :  24&395 /200 3/0 3.06.17 

Elővásárlási jog 
az  1991  .évi. LXXVIII. törvény  25 2i.  s.  (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
32/2001. 8.26.  ) sz. önkornány'rvrti 4rendelet a  265557/1/2001/2001.11.27.  szárnú beadvány 
rangeor  jinn  . 
jogosult 

név,  BUDAPEST  JÓZSEEVARO ORMÁNIZAT 
cím 1092  BUDAPOS:h4II-14EIL  Bar°"  utca  66-61 

4  bejegyző határozat, 
,  

nisii dő ,  141741/2/2012/12.07.13 
Vezetékjog r 
9 m2  nagyságú terüéerrr.vonatkozóan,  VMS-117/2012. 
jogosult, 

név: ELME  SALAAM  RFT. 
cím I  1132  jegee-ear KIII.KER. Váci re  72-74. 

Folvtaláz a  kővetkező  lama 

Nem hiteles tulajdoni lap Nan  biteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

09.15 

https://www3takarnet.huitknetinemhiteles_sz,era1e5_p.hrsz_s6?sid=030320190325100349putigf2qg... 2019 

Kivett gazdasági épület, udvar 
u.aksz 

 



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 1.  oldal, összesen:  3  óldal. 

TAKARNET v5.2 Felhasználó: 10Z2841  (Kilépés) 

  

https://vvww3.takarnet.huttltnetinemhiteles_szemle5_p.hrsz s6?sid=030320190325100349puligf2qg... 2019.03.25. 



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 3.  oldal, összesen:  3  oldal 

Nein  hiteles tulajdoni  lap Nem hiteles tulajdoni  lap Nem hiteles tulajdoni  lap 

Bsrlapczt Ft Wires XermánybivataLa }[Lvatala 
:1; Budapest, Xl, Bud ktoki út 59. 1519 Budapest Pi 415 

a Nem  !tittles  tulajdoni  lap -  Szemle másolat 
IA 

1VIegrerricla szám:8000004/147198/2919 

2019.03.25 

BUDAPZST VIII KAN. Szektor : 

Belt artist 36255  helyrajzi szjun 

Old al: 

Folvtaa  22 ants tamed 
ins Ész 

B.  bejegyz6 határozati  étkezési  148: 900168/1}2019/19.02.06 

relekalakitási eljárás negindítása 

Ez a tulajdoni lap közigazgatäai hatásági eljárás céljából JhfltciacÄáara. Másra nen 

haszná1hat6. 
TULAJDONI  LAP MICE 

Nem hiteles tulajdoni lap Nan  hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

https://www3.takarnet.huttknetinemhiteles_szemle5_p.hrsz s6?sid=030320190325100349puEgf2qg... 20 9.03.25. 
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