
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület — hasznosítási Bizottsága 

előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 
 sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület—hasznosítási Bizottság  2019.  november 21-ei 

ülésére 

Tárgy: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Baross  u. 86.  fszt.  79.  szám alatti ingatlan elővásárlási 
jogról való lemondásra 

Előterjesztő: dr.  He=  Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szalontainé  Cs. Anna  ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek: kérelem, nem hiteles tulajdoni lap 

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület — hasznosítási Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  FÖKÉTÜSZ Kft. képviseletében Kovács Balázs  Norbert  ügyvezető  2019.  október  17.  napján érkezett 
kérelmében a  35527/2/A/79  hrsz.-ú, természetben a  Budapest  VIII. ker. Baross  u. 86.  fszt  79  szám alatt 
található helyiség értékesítésére vonatkozó elővásárlási jognyilatkozat megtételét kéri az 
Önkormányzattól. Tájékoztatja az önkormányzatot, hogy a tulajdonát képező  35527/2/A/79  hrsz. 
természetben a  Budapest  VIII. kerület Baross  u. 86.  fszt.79. szám alatti a közös tulajdonból hozzátartozó 
209/10000  tulajdoni  140 m2  iroda helyiséget el kívánja adni, melyre vételi ajánlatot kapott a H-EUréka 
Consulting  Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt. — től és azt elfogadja. 
Az ajánlott vételár  38.888.888,-Ft,  azaz harmincnyolcmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-
nyoleszáznyolvannyolc forint. 
A  kérelmet benyújtót tájékoztattuk arról, hogy az Önkormányzat a jognyilatkozatot az előírt  15  napos 
határidőn belül teljesíteni nem tudja, a következő tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság ülését jelöltük 
meg az elbírálásra vonatkozóan. 

A  társasházi alapítói okirat alapján —  A  tulajdonosok - a jogutódaikra is kiterjedően- hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a külön tulajdonú ingatlanok közül valamennyi tulajdonostárs javára, elővásárlási jog 
kerüljön bejegyzésre - az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat elővásárlási jog illeti.  A 
vagyonkataszter kimutatása alapján a  Budapest  VIII. kerület Baross  u. 86.  szám alatt található 
ingatlanok önkormányzati tulajdoni hányada  382/10000. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján, mivel az ingatlanban  5  db 
önkormányzati tulajdonú ingatlan található, a vásárlással az Önkormányzat olyan ingatlanban szerezne 
jelentős befolyással nem  biro  tulajdoni hányadot, amelyben a Képviselő-testület által elfogadott hosszú 
távú vagyongazdálkodási koncepció szerint, az alacsony tulajdoni hányad miatt — az elidegenítés az 
elsődleges, így a Gazdálkodási Ügyosztály nem javasolja az elővásárlási jog gyakorlását. 

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

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az elővásárlás tárgyában való döntés meghozatala. 



KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: SZALONTAINÉ  CS. ANNA 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 
ELLENŐRIZTE: 

 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZÖ 

 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

RES  GÁBOR 
TULAJDONOSI, vAy6NGAZDÁLKoDÁsI ÉS KÖZTERÜLET - 

HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
JEGYZÖT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZ 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület — hasznosítási Bizottság a  66/2012.  (XII.13.) 
önkormányzati rendelet  17.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja alapján és a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  melléklet 
4.1.1.  pontja alapján jogosult dönteni. 

Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogot a Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény 
6:221.  § és a  6: 222.  §. írja elő. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület — hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a  35527/2/A/79  hrsz-ti, természetben a 
Budapest  VIII. kerület Baross  u. 86.  fszt.  79.  szám alatt található  140 m2  alapterületű iroda helyiség 
tekintetében a  38.888.888,-Ft,  azaz harmincnyolcmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-
nyolcszáznyolvannyolc forint vételi ajánlathoz kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2019.  november  21. 

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.  november  14. 

 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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VIII. Kerületi Önkormányzat 
Baross utca  65-67. 
BUDAPEST 
1082 

-T23/4(1-1 2212M3 

VÉTELI AJÁNLAT KÖZLÉSE 

Tisztelt VIII. Kerületi Önkormányzat! 

Tisztelt Tulajdonostárs ! 

Alulírott: FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéménysepröipari Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített 
elnevezése: FÖKETÜSZ Kft„székhelye:  1145 Budapest,  Szugló utca 9-15„eégjegyzékszáma: Cg.01-09-

 

466332 Fővárosi Törvényszék Cégbírásága,statisztikai számjele:12109584-8122-113-

 

01„adószáma: I 2109584-2-42,képviseletében eljár:  Kovacs  Balázs  Norbert  ügyvezető) -mint eladó 
Budapest  Főváros Kormányhivatala  XI.  kerületi Hivatal ingatlan-nyilvántartásában  35527/2/A/79  hrsz alatt 
felvett, természetben  1082 Budapest,  VIII. kerület, Baross utca  86.  fsz.  79.  címen található,  140 m2 
alapterületű, „iroda" megnevezésű társasházi ingatlanát, az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel és 
a közös tulajdonból hozzátartozó 209/10000-ed eszmei illetőséggel együtt el kívánja adni az alábbi 
feltételekkel: 

1./ A  Vevő megjelölése: H-EUréka  Consulting  Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (rövidített elnevezése: H-EUréka  Consulting  Zrt., székhelye:  1047 Budapest,  Károlyi 
István utca  7. 2/12.,  cégjegyzékszáma: Cg  01-10-046627,  Fővárosi Törvényszék Cégbirosága,statisztikai 
számjele:22680727-7711-114-01,adószáma:22680727-2-41, képviseletében eljár: Farkas Csaba 
vezérigazgató ) 

2./  Az eladásra kerülő ingatlan  171  tulajdoni hányada  per,  teher és igénymentes. 

3./ A  vételár: a Vevő által a nyilvános, egyfordulós pályázati eljárás során megajánlott  38.888.888-Ft, 
azaz harminenyolcmillió-nyoleszáznyolevannyoleezer-nyolcszáznyolevannyole forint összeg. 

4./ A  vételár megfizetésének határideje, módja: 

A  Vevő az Eladó által közzétett árverési felhívásban jelentkezési feltételként szabott,  1.717.500 Ft,  azaz 
egymillió-hétszáztizenhétezer-ötszáz forint összegű pályázati biztosítékot (vételárelőlegként) 
2019.augusztus nap I. napján banki átutalással megfizetett. 
A teljes vételárból fennmaradó  37.171.388-Ft,  azaz  harm  i  nchétm  ill  i  ó-egyszázhetvenegyezer-

 

háromszáznyolevannyole forint összeget a Vevő köteles egy összegben az Eladó részére az adásvételi 
szerződés hatályba lépésétől számított  8  (nyolc) napon belül, banki átutalással megfizetni. 

5./ A  tulajdonjog átruházása: az Eladó a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Az 
Eladó és a Vevő hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vevő tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem -  1/I 
arányban, vétel jogcímén - az illetékes ingatlan-nyilvántartási hatósághoz benyújtásra kerüljön azzal, hogy 
az  1997.  évi CXLI. törvény (Inytv.)  47/A.§ (1) b)  pontja alapján a Felek kérik a beadvány elintézésének a 
tulajdonjog bejegyzési engedély megadásáig,  de  legfeljebb az adásvételi szerződés benyújtásától számított  6 
hónapos határidő elteltéig történő függőben tartását. 



6]  Az ingatlan birtokának átruházása: Az Eladó köteles az ingatlan birtokát a Vevőre átruházni az utolsó 
vételárrész (és ezzel a teljes vételár) összegének bankszámlájára történő beérkezését követő  15  (tizenöt) 
napon belül. 

7./  Elővásárlási jog: Az eladó ingatlan tekintetében a Baross utca  86.  Társasház külön tulajdonban lévő 
albetétek tulajdonosait a  I993-ban  kelt Alapító okirat II. fejezet utolsó bekezdése szerint elővásárlási jog 
illeti meg a külön tulajdonú ingatlanok közül valamennyi nem lakás rendeltetésű külön tulajdonú ingatlan 
vonatkozásában. 

8./  Az adásvételi szerződés hatálybalépése: 

Az elővásárlásra jogosultak lemondó nyilatkozatának Eladóhoz történő beérkezése, ezek hiányában a 
nyilatkozattételre megszabott határidő valamennyi jogosulttal szembeni eredménytelen eltelte az adásvételi 
szerződés hatályba lépésének előfeltétele. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak bármelyike a részére 
megküldött vételi ajánlatot elfogadja, úgy az adásvételi szerződés az Eladó és Vevő között nem lép 
hatályba, a Vevő szerződéses pozíciójába az elfogadó nyilatkozatot tett elővásárlásra jogosult lép. 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a vételi ajánlat ismeretében jelen nyilatkozat kézhezvételétől számított 
15  napon belül  szíveskedjen írásban nyilatkozni arról, hogy  Budapest  Főváros Kormányhivatala  XI 
kerületi Hivatal ingatlan-nyilvántartásában  35527/2/A/79  hrsz alatt felvett, természetben  1082 Budapest, 
VIII. kerület, Baross utca  86.  fsz.  79.  címen található,  140  in2  alapterületű, „iroda" megnevezésű társasházi 
ingatlan  1/1  tulajdoni hányadát a jelen vételi ajánlatban meghatározott feltételekkel meg kívánja-e 
vásárolni. 

Kérjük, hogy amennyiben elővásárlási jogával nem kíván élni, úgy a csatolt lemondó nyilatkozatot a 
megfelelő saját személyi adataival kitöltve, aláírva, dátummal és két tanú adataival és aláírásával ellátva, a 
FÓKÉTÜSZ Kft. Jogi Osztály,  1145 Budapest,  Szugló utca  9-15.  szám alatti címre mielőbb eljuttatni 
szíveskedjék. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a vételi ajánlat elfogadása tárgyában a kézhezvételtől számított  15 
napos határidőben nem nyilatkozik, vagy nyilatkozata a FOKÉTÜSZ Kft. Jogi Osztály,  1145 
Budapest,  Szugló utca  9-15.  szám alatti címre a  15  napos határidő utolsó napjáig nem érkezik meg, 
azt ügy tekintjük, hogy a jogosult elővásárlási jogával nem élt, arról lemondott. 

Budapest, 2019.  október hónap  1.  napján. 

Tisztelettel: 

FÖKÉTOSZ Kft. 
mint Eladó 

képviseletében: 
Kovacs  Balázs  Norbert  ügyvezető 
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ELÓVÁSÁRLÄSI JOGRÓL LEMONDÓ NYILATKOZAT 

Alulírott: 
nev/cégnév 

születési név: 

     

     

      

anyja születési neve:  

állandó lakcíme/cég esetén székhelye: 

szig.száma: 

állampolgársága: 

cég esetén cégjegyzékszáma:  

cég esetén a képviselő neve, tisztsége: 

mint a Baross utca  86.  Társasház külön tulajdonban lévő albetét tulajdonosa, a H-EUréka 
Consulting  Zrt. — mint Vevő által a FŐ KETÜSZ Kft. -mint eladó tulajdonát képező,  Budapest 
Főváros Kormányhivatala  XI.  kerületi Hivatal ingatlan-nyilvántartásában  35527/2/A/79  hrsz alatt 
felvett, természetben  1082 Budapest,  VIII. kerület, Baross utca  86.  fsz.  79.  cimen található,  140  ne 
alapterületű, "iroda" megnevezésű társasházi ingatlan  1/1  tulajdoni hányadának megvásárlására 
vonatkozóan közölt vételi ajánlatot teljes terjedelmében megismertem, és a megismert vételi ajánlat 
tartalma szerint elővásárlási jogotnrnal nem kívánok élni, arról lemondok. 

Aláírás helye  

Aláírás dátuma•  

elővásárlási jogról lemondó tulajdonostárs aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

név: név: 
lakcím: lakcím: 
szigszám: szig.szám: 
aláírás: aláírás: 
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Nem hiteles tulajdoni lap 

8 ButlepestFávároSKormánratlia22.19001.0krivatala 
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SD Budapest, XI, Budzioki nt 59. 1519 Budapest, fl 415 
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4 BUDAPEST  V111./CER. 

E Belterület 15527/2/A/79  helyrajzi szám 
,E22  

1092 BUDAPEST  VIII .KEK Barose utca  86  fiildezint 

Nan  hiteles  tula..$011 lap  Teljes  Mazola' 

McBectidclés 221ra:80000047514522E2019 

2019.11.04 

jtó: 79 

SzelgagyE  162744/ 2019.09.20 
Tulajdonjog bejegyzés iránti tételen,  -EUREKA CONSULTING  TA8CSAOÓ és  war 

BUDAPEST  leó.KEE. Károlyi István utca  7. 2/12. 
I.  RES 

1. As  egyéb önálló ingatlan adatait 
megnevezée teredet szobák ezáma enema).  hányad tula  

n2 egiaz/fél  

erode 140 0 0 209/10000 
Bejegyző határozat:  500008/497/1998/98.04.22 total  határoz 

itcvla 140 0 0 109/10000 
Bejegyző határozat:  999999/1999/ 

g.  1  be jegyzó határozat  500009/497/1998/98. 04.22 
Az alapító okirat tzerint hot zatartozó stellékhelyiségek. 

bejegyző határozat:  194978/1991/1993.09.20 
Társ  at  ház 
Az önálló ingatlanhoz tartoznak az ala  phi)  okirat 

H.R 

• tulajdoni hányad.  1/1 t őrló határozat:  196944,1/ 
bejegyzó határozat, érkezési idö,  19991t/19920  

JEH 

H jogvita:  1991.  évi KKKIII.  to. 1. 9 
O jogoirs eredeti felvétel 

jogállául tulajdonos 
név: VIII.KER. ÖNKORMÄNEIAT 
pine 1092 BUDAPEST  VIII.KER.  Sae= 
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2.  tulajdoni hányad:  1/1 
bejegyző határozat, érkezési  ides 744/1/1997/99.05.09 
joggers  jogutóelléta - Fleárosi  0 n zat közben" tulajdonjogán át -

 

309á11.áe,  tulajdonoe 
nevi P0000  KKEÁROSI KEDEMZ NET. 

1069 BUDAPEST  VI. KE4 e vo. utca  21. 

111.RESZ 
Ell  TARTALMAZ  BEJEGYREST 

Ez a tulayeeSeis köz 
használhatReb. 

gat  ási  hat  ósági eljárás cél jából került era nen 

 

TULAJDONI LAP VÉGE 

  

    

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

https://www3.takarnet.huMmet/nemhite1es_te1jes5_p.hrsz_s6?sid=030320191104134... 2019.11.04. 
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