
Eloterjesztes
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat

Kepviselo-testiilete szamara

Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

A kepviseld-testiileti tiles idopontja: 2022. februar 17. ..................sz. napirend

Targy: Javaslat elovasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. keriilet 
Berkocsis utca 12*14. szam alatt pinceszinten talalhato iroda megjelolesu ingatlanra 
vonatkozoan

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges. 

Elokeszito szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly Vagyongazdalkodasi
Iroda

Keszitette: dr. Bodorkos-Oukali Cecilia ugyintezo

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyej

Jogikontroll: J

DR.

aljeGyzo

ofc Szilvia

Beterjesztesre alkalmas:

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es EselyegyenlosSgi Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi X

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat:

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a
Kepviseld-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

2022. februar 2. napjan kerelem erkezett a Budapest VIII. keriilet Berkocsis utca 12-14. szam 
alatt pinceszinten talalhato iroda megjelolesu ingatlanra vonatkozoan elovasarlasi jogrol 
lemondo nyilatkozat megtetelere.
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Az ingatlan tulajdoni lapja alapjan az iroda parameterei:
- 34859/0/A/l 8 hrsz.
- 457 m2

2938/10000 tulajdoni hanyad

A vetelar 200.000.000 Ft, azaz kettoszazmillio forint.

A tarsashazi Alapito Okirat II. fejezete szerint a tulajdonostarsakat elovasarlasi jog illeti meg. 
A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. tajekoztatasa alapjan a Budapest VIII. kerulet 
Berkocsis utca 12-14. szam alatti tarsashazban az Onkormanyzat 7,54 % tulajdoni hanyaddal 
(2 albetet) rendelkezik. A helyiseg megvasariasat nem javasoljak, mivel azt az Onkormanyzat 
korabban - arveresen - alacsonyabb vetelar mellett ertekesitette, es a megvasarlasbdl eredden 
a magasabb vetelar teljesitese miatt az Onkormanyzatot kar erne.

II. A beterjesztes indoka
Az elovasarlasi jog gyakorlasaval kapcsolatos dontes meghozatala a kepviseld-testulet 
hataskdrebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja az elovasarlasi jogrdl torteno lemondasrdl szdld dontes meghozatala. A dontes 
penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviseld-testulet dbntese a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szdld 2011. evi 
CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 107. § es a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szdld 66/2012. 
(XII. 13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdesen alapul.

A Rendelet 16. § c) pontja alapjan a Kepviseld-testulet a tulajdonosi joggyakorlo az 
Onkormanyzat javara mas tulajdonan fennalld terhekkel vald rendelkezes, az engedmenyezes, 
a koveteles allomany atruhazas, a tartozas atvallalas, a szerzodeses jogutddlas jovahagyasaval 
kapcsolatos dontesek eseten, ha az ertek a 100 millio forintot meghaladja.

Az Onkormanyzatot megilleto elovasarlasi jog a Tarsashazi Alapito Okirat rendelkezesein 
alapul.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom a Kepviselo-testiiletnek az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek:
1. melleklet: kerelem
2. melleklet: tulajdoni lap
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Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2022. (....... ) szamu hatarozata

a Budapest VIII. keriilet a Berkocsis utca 12-14. szam alatt pinceszinten talalhato iroda 
megjelolesu ingatlan eldvasarlasi jogarol tortend lemondasrol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 34859/0/A/l 8 hrsz.-u, termeszetben a Budapest 
VIII. keriilet Berkocsis utca 12-14. szam alatt pinceszinten talalhato 457 m2 alapteruletu 
2938/10000 tulajdoni hanyadu iroda tekinteteben a 200.000.000 Ft, azaz kettoszazmillio forint 
vetelaron letrejott adasveteli szerzodeshez kapcsolodo eldvasarlasi jogaval nem kivan elni.

Felelds: polgarmester
Hatarido: adontestol szamitott 8 naponbelul

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, 
Vagyongazdalkodasi Iroda

Budapest, 2022. februar 7.

Piko Andras
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes

Jdgyzo
r. S^jtos Csilla



A DOKUMENTUMOT DSGSlAUS 
ALAIrASSAL LATTA EL.

AVDHSiGN

Budapest FdvAros VIII. Keriilet 
JozsefvArosi OnkormAnyzat 

1082 Budapest
Baross utca 63*67.

Tisztelt Cim I

Alulirott OTTHON-PILLER Nonprofit KorlAtolt Felelossdgu OTTHON-PILLER Nonprofit 
KorlAtolt Felelossdgu Tarsasag. (cgj.szam: 01-09-948673; adoszam: 23007101-2-42; 
statisztikai szamjel: 23007101-6820-572-01; szekhely: 1067 Budapest, Csengery utca 51.1. em. 
11., kepv.: dr. Lapis Andras iigyvezetd) az alabbiak miatt keressiik meg levelunkkel.

A Polgari TorvAnykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny 6:222. §-a alapjAn tAjekoztatjuk, hogy 
Tarsasagunk, mint a Budapest VIII. KER. belteruleti 34859/0/A/18. helyrajzi szam alatt 
nyilvantartott, termeszetben 1084 Budapest, Berkocsis utca 12-14. pinceszint. szam alatti, 457 
m2 alapteriiletu, Jroda" megjeldlesu tarsashazi ingatlan kizArdlagos tulajdonosa a tArgyi ingatlan 
vonatkozasAban ervAnyes veteli ajanlatot kapott. Az ingatlan vetelAra 200.000.000,- Ft, azaz 
kettoszazmiHio forint. A teljes vetelAr rovid fizetesi hatAridovel kerul megfizetAsre. Az ingatlan, 
hosszu tavu, drvenyes bdrieti jogviszonnyal terhelten, ennek okAn az ingatlanban 
drvenyes birtoklAsi jogcimmel bent lakd bdrldvel egyiitt kerul ertdkesitdsre, b6r!6 a 
bdrieti iddszakra vonatkozd teljes bdrleti dijat eldre megfizette.

Tekintettel arra, hogy Onoknek, mint a Budapest VIII. KER. belterdleti 34859/0/A/l. ds 
34859/0/A/14. hrsz.-u ingatlanok jelenlegi tulajdonosdnak, a Budapest VIII. KER. 
belteriileti 34859/0/A/18. hrsz.-u ingatlanra vonatkozdan eldvdsdrldsi joga All fenn, 
kdrjiik, hogy a jelen leveliink kdzhezvdtel&ol szAmitott legfeljebb 5, azaz dt napon beliil 
frAsban nyilatkozzon arra vonatkozdan, hogy a fenti veteli ajAnlatban foglalt feltdtelekkel 
megegyezden az ingatlanokat meg kivAnja-e vAsArolni.

Felhfvjuk tovabba a szives figyelm£t arra, hogy amennyiben a fenti hatAridon belul nyilatkozatot 
nem tesz, abban az esetben ugy tekintjiik, hogy az eldvAsArlasi iogAval elni nem kfvAn,

Budapest, 2022. februAr 02.

Tisztelettel:

OTTHON-PILLER Nonprofit Kft.
kdpv.: dr. Lapis Andras iigyvezeto
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Nem hitetes tulajdoni lap Nem hitetes tulajdoni lap Nem hitetes tulajdoni lap

Budapest Fovaros KonnanytivatalaFokjhivataliFoosztaLy

Bud apcst. XI.. Budafokiut 59. 1519 Budapest Pf. 415

Nem biieles tulajdoili lap • Teljes masolaf

Meg-cndclcs szam:80000&4/60569/2022

2022.02.03

BUDAPEST VIII.KER

Belteriilet 34859/0/A/18 halyrajzi szam

1084 BGOAPBSr VIII-K£B. Berkocsis utca 12-14. pincesrint. "£elulvi^s^alat alat

Szeljegy: 206255/ 2021.12.28 J
Tulajdonjog bejegyzes irinti kerelen, FITTER-BRAWN KFT. 1096 BUDAPEST IK.KEIR 

72.5/22.
I.RESZ

Az egyeb bnallo ingatlan adatai:
nagneve zea

139
Be jegyzo hatAxoz at:

Be jegyzS 
iroda

Be jegyzo

hatixozat t

hatarozat:

999 995/1999/1999.02.13
715 0 0

236471/1/2008/94.03.22
715

173489/1/2013/13.08.07
715

Be jegyzo 
arcda

Be jegyzo

hataroz at:

hat aroz at:

34677/2/2018/17.12.21
457

183671/1/2021/21.11.04

Oidab

I’er utea

tertilet szobak szana eszmei hanyad 
m2 eg^ez/f^l

4627/10000

4627/10000
torlo Hai

4627/1000^

4627/1

'oWsor na n y z a t i 
irozat: 2^6471/1/2008/94 .03.22

onkornAnyzati
173489/1/2013/13 .08.07 

ailami
tozat: 34677/2/2018/17.12.21

taraasagi
rozat: 183671/1/2021/21.11.04 

tAraasagi

•2

Ij 
kcrescs
Vissza a 

lomeniibc

A 
megrcndclcs 
eddigi dfja: 
OFt

Siigd

0

0

0

0

2. bejegyzo hatarozat. 87374/1994/1994 .0 3.22 
Tarsaahaz
Az onallo ingatlaahoz tartoznak az ala pito an ne ghatarozott helyiaegek.

^bajegyzS hatirozat: 87374/1994/1994 .0 3.2. 
pince ♦ foldazint + I. enelet.

16 hatarozat: 183671/1/2021/21.11.04

9^*tulajdoni hanyad: 1/1 torlo hataa
begegyzo hatarozat, erkezesi ido i

.j n.BEsz 1 11
>za^l73489/l/2013/13.08.07

^7/1993/1993.12 .06
torlo hatarozat; 17 3489/1/2013/13 .08 .07

jogein; eredeti felvetel 
jogein: 1991. evi KKXIII. 
jogillas: tulajdonoa 
nev: VIII.KER. 6NKORMANYZ 
cim: 1082 BUDAPEST V^IlM

87 374^9.94/1994.03.22
:v. 2^17/199 3/1993.12.06

tr osa utea 6 5-67.

i^^tulajdom hanyad: 1/L^^^^6r°16 hatarozat: 34677/2/2018/17.12.21

be^egyzo hatArozat, .etkeze^i ido: 17 3489/1/2013/1 3.08 .07
torlo hatarozat: 3467 7/2/2018/17.12.21

£

■§

jogeim: adasvet 
utalaa: II /I. 
jogillaa: tula 
nev: MAGYAR

eto tuiajdonoai jogok ea kotelezetteegek gyakorloja a Magyar Nenzeti 
1133 Budapest, Pozsonyi at 56.

1
1

Folytstas a Invetkezo lapun

£

I
Nemhieles tulajdonilap Nem hitetes tulajdonilap Nem hitetes tulajdonilap

https://www3.takamet.hu/tknet/nemhiteles_teljes5_p.hrsz_s6?sid=04042022020315... 2022. 02. 03.
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni Jap Nem hiteles tulajdoni lap
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Budapest FovarosKormanyhivatala Foldhivatali Foosataly

Budapest, XJ , Budafokxut 59. 1519Budapest, H 415

•E

i
I BUDAPEST VTIZ.KER.

Baltarulet

Nem hiteles tulajduli lap - Teljes Blasolal 

Mcgrcnddcs sz5nxt80000(W6Q569/2022

2022.02.03

34859/0/A/18 helyrajzi szAm

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzo hatarozat, Arkezeei ido: 34677/2/2018/17.12.21 
jogcirri adaavetel 
utalas: II /2.
jogallaa I tulajdonos
nev: OTTHON-PILLER NONPROFIT KFT.
dm 1067 BUDAPEST VI.KER. Csengery utea 51.1.11.

—............................   niRESZ
bejegyzo hatarozat, erkezesi idos 07374/1994/1994.03.22

Egydb eldvasarlaBi jog a 34859/A/i - A/17 hrezAnu ingatlano 
javara.

o

1
JS 
i 
€

bejegyzo hatArozat, erkezesi ido: 192735/1/2019/18 .12 .2
Eljaras megszuntet4ae 
jogosult: 

nev: FITTER-BRAUN KFT.
■ 1143 BUDAPEST XIV.KER. Juzisich Mik'

Old all

Folvtatas az elnzo Jaordl 
n.atsz

2/2 e

kori tu.a]- donos ax

>tca 9.

8^*bejegyz6 hatarozat, irkezeai ido: 1 3574 2/1/20^^^E.07 .13 

tbrio hatarozat: 183671/1/2021/21.11.04
Elutaeitae
Ingatlan /iroda/ negosztisa iranti ki 
jogoBult: *

nev: OTTHON-PILLER NONPROFIT KFT.
dnt : 1067 BUDAPEST VI. KER. Csexl

tasitasa.

bejegyzo hatarozat, arkezesi i< '1/1/2021/21.11.04

Tarsashaz alapito okirat rjlpdcai t aa=i 34B59/U/A/18 hraz-u ingatlan negosztasa utan kialakul a 
34859/0/A/18 hxaz-u 4 57, 3E/i^^agyaagu iroda, a 34859/0/A/19 hrsz-u 64,47 nn nagysagu lakaa, 
ee a 34659/0/A/20 hxsz-u 72hsSx^nri nagyaagu lakis, valanint a 34859/U/A/21 hrsz-u 127,1)2 nm 

nagysagu edzoteren.

Ez a tulaadimi lap kozxgazgatAei hatosagi eljaras celjabol kexult kiadAsra. Misra nem
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TULAJDONI LAP VEGE'
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Nem hiteles tulajdoni Jap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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