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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
PIK()  ANDRÁS 

POLGÁRMESTER 

2.12021.  (I.  14.)  számú határozat 

a  Budapest  VIII. kerület,  Hock  János utcallitemeletegszám alattiatelyrajzi számú 
lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020.  (XI.03.) számú kormányrendelet  1.  § értelmében a 
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világi árvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. 
törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1.) hozzájárulok az ingatlan-nyilvántartásban a  Budapest  VIII. kerület,  Hock  János utcannelealli 
szám alatti, iiShrszrú,  30 m2  alapterületű,  1  szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös 
tulajdonból hozzátartozó  237/10.000  eszulei hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlő, 

1111111.011111.1111111M  részére történő eladási ajánlat megküldéséhez - az elkészült forgalmi 
értékbecslésben megállapított forgalmi érték  (18.050.000 Ft) 85  %-ának alapul vételével, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló  35/2016.  (XII.  08.)  önkormányzati 
rendelet  16.  §  (2)  bekezdésében biztosított  15  % kedvezmény alkalmazásával —  13.041.125 Ft  vételár 
közlésével, a vételár egy összegben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséggel, azzal a 
kikötéssel, hogy az Önkormányzat javára öt év időtartamra visszavásárlási jog, valamint az adásvételi 
szerződés megkötésétől számított egy évre elidegenítési  es  terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 
Egyidejűleg bérlővel  2019.  november  13.  óta fennálló bérleti jogviszony — vevő tulajdonjogának 
földhivatali bejegyzésével — megszűnik. 

2.) felkérem a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi 
szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: a  2.)  pont esetében  2021.  február  28. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2021.  január  14. 
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