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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás és a döntés tartalminak részletes ismertetése 
Az anonimitás érdekében az előterjesztés a felhivist küldő adatait nem tartalmazza 

Kérelem érkezett  2 Budapest  VIII. kerület Szabó Ervin tér . emeleti „felülvizsgálat alatt" található 
teremgarázs tulajdoni hányadának adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozat megtételére, amelyhez tartozik a . számú gépkocsi beálló kizárólagos használata. 
Az adásvételi szerződés paraméterei: 
gépkocsi beálló adata: 

hisz., 
. számú gépkocsi beálló, 

tulajdoni hányad, 
vételár:  4.700.000 Ft,  azaz négymillió — hétszázezer forint. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  tájékoztatása alapján, az önkormányzati tulajdon az 
ingatlanban  132/496  tulajdoni hányad,  a  vásárlással az Önkormányzat olyan ingatlanban szerezne 
jelentős befolyással nem  biro  tulajdoni hányadot, amelyet az épület-homlokzat életveszélyes állapota 
miatt további rendkívüli kiadás terhelhet (szerződés  4.  pontja).  A  felújítás az idei évre ütemezett, 
amelynek befejezését követően válik lehetővé további  9  gépkocsi-beálló bérbeadása és  a  Képviselő-
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testület által elfogadott és a  182/2020 (V.7.) PM.  döntéssel jóváhagyott hosszú távú vagyongazdálkodási 
koncepció szerint — az alacsony tulajdoni hányad miatt — az ingatlanban az elidegenítés az elsődleges. 

IL A  beterjesztés indoka 
Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan döntés meghozatala a jogszabály erejénel fogva 
szükséges. 

in. A  döntés raja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az elővásárlási jog gyakorlása tárgyában való döntés meghozatala.  A  döntés pénzügyi 
fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX 
törvény (a továbbiakban: Mötv.)  107.  § és a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról  es  a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII  13)  számú rendelete  15.  § 
(1)  bekezdésén alapul. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

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, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogot a Polgári törvénykönyvtől szóló  2013.  évi V. tv.  5:81.  § 
írja elő. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1.  sz. melléklet: kérelem, adásvételi szerződés, tulajdoni lap 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021. (V.06.)  számú határozata 

elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a  Budapest  VIII. kerület, Szabó Ervin  ter 
emeleti „felülvizsgálat alatt" található teremgarázs . számú gépkocsi beállójának 

vonatkozásában 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy a  Budapest  Józsefvárosi önkormányzat a hrsz. alatt 
nyilvántartott, természetben a  Budapest  VIII. kerület, Szabó Ervin tér emelet „felülvizsgálat alatt" 
található teremgarázs tulajdoni hányadára, - amelyhez tartozik a számú gépkocsi beálló 
kizárólagos használata - vonatkozó  4.700.033 Ft,  azaz négymillió-hétsMzezer-harminchárom forint 
vételáron kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  május  6. 

A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály ertiletgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2021.  április  16. 

 

Pikó Andris 
polgármester 
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Dr Győri Timea Osztályvezető részére 

Tisztelt Timeal 

Köszönöm szépen a közbenjárását a Szabó Ervin téri parkolóra vonatkozó korábbi lemondó 
nyilatkozat tekintetében,  de  sajnos a vevő visszalépett, így kénytelen voltam az egész adás-vételt újra 
kezdeni. Ismét van egy aláírt szerződésem, így kérném közbenjárását a nyilatkozat aláíratásában.  (3 
példányra van szükség) 

Csatolom a szerződést és az új lemondó nyilatkozatot, ezeket postán is küldöm Önöknek. 

Köszönettel: 

From: 
Sent: Monday, January 4, 2021 1:49 PM 
To: gazd alkod as@ jozsefva ros.h u 
Ccszalonta@lozsefvaros.hu 
Subject elovasarlasi jog 

Dr Győri Timea Osztályvezető részére 

Tisztelt Tímea! 

A  budapesti,  Szabo  Ervin téri parkolóházban a kilencedik emeleten van egy parkolóhelyem, amit 
eladtam. Az Önkormányzatnak, mint társtulajdonosnak elővásárlási joga van, igy imennyiben az 
Önkormányzat szeretné megvásárolni a parkolót, a szerződött feltételeknek megfelelően 
megteheti. Amennyiben nem, az adásvétel befejezéséhez szükségem van az elővásárlási jogról való 
lemondó nyilatkozatra. 

Csatolom az adásvételi szerződést, a tulajdoni lapot, valamint a lemondó nyilatkozatot 

Amennyiben nem tartanak igényt a parkoló megvásárlására, kérem a csatolt lemondó nyilatkozatot 
digitálisan, és eredetiben  3  példányban részemre visszaküldeni szíveskedjenek, vagy jelezzék mikor és 
holt tudom átvenni azokat. 

Ha  esetlegesen megvásárolnák a parkolóhelyet kérem, hogy a  36-309-226-916  telefonszámon 
keressenek. 

Együttműködésüket köszönöm, 

Boldog Új Évet Kívánok! 



'Aida 
yÓnitigwéd 

1114 Budapest, 
Himfy U. 7. Fsz.1. 

Mobila4385763 
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INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

amely létrejött ezryfAs7rtil 
(születési neve: 

Budanee , anyja születési neve: 
személyi azonosító száma  

állampolgársága: magyar) 
eladó (a továbbiakban: Eladó), 

másrészről 

születési helye, ideje: 
• személyi igazolvány  strum 

adóazonositó jele: 
. ajtó szám  slain taxes 

(születési  nave: , születési helye, ideje: 
, anyja születési neve: személyi igazolvány száma: 

magyar szemi'll' ninna.  nines,  magyar adóazonosító jele: nincs, 
állampolgársága: - Németország szám alatti lakos) vevő, (a 
továbbiakbau: Vevő) 

között az alulfrott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

1. Az Eladó  13/496  tulajdoni hányadú tulajdonát képezi ilT/22) a  Budapest, hrsz-11, 
természetben a  1088 Budapest,  Szabó Ervin  ter emelet szám  ale  található  907 m2 
alapterületű társasházi teremganizs ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó  1504/20000  eszmei 

• Wuryaddal, amelvből az adásvétel tárgyát képező  13/496  tulajdoni hányad kizárólagos 
használatához a sz. beálló hely tartozik (a továbbiakban Ingadan). Az Ingatlan tulajdoni lapja 

• alapján az Ingatlan  Meter* per-,  teher-, szolgalom- ás igénymentes. 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Vevőnek eladja, a Vevő pedig az Eladótól 
az Ingatlant  13/496  tulajdoni hányadban megveszi és az ingatlan birtokát ezzel egyidejűleg 
átruházza.  A  Vevő az Ingatlant az Eladótól az általa megtekintett is megvizsgált állapotban veszi 
meg. 

Vevő az Ingatlan főbb műszaki jellemzőivel tisztában van. Eladó kijelenti,  bogy  az Ingatlan rejtett 
hibáiról  nines  tudomása, (ketlékszavatoesig), valamint tudomása szerint az Ingatlannak statikai 
problémája nincsen. 

Vevő kijelenti, hogy a Társasház Alapító Okiratit ás Szervezed  es  MükiWsi Szabályzatát 
megismerte, átvette az Eladótól,  es  az azokban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező 
érvényűnek tekinti. Elismeri, hogy ugyanazon jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, mint az 
Eladót. Eladó kijelenti, hogy az Alapító Okiratban  nines  kikötve további elővásárlási jog a 
tfirsasbáz tulajdonosai javára. 

Eladó köteles a jelen adásvételi szerződésben rögzített vevői vételi ajánlatról mijes terjedelemben 
— ésszerű határidő tűzésével — tértivevényes levél útján értesíteni a tul4donostársait törvényes 
elővásárlási joguk gyakorlásáról. Eladó a kiértesítésben megjelölt határidő leteltét követő  3 
munkanapon belül,  de  legkésőbb jelen szerződés aláírását követő  60  napon belül átadja a Vevőnek 
a határidőben beerkezett tulajdonostársi elővásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozatokat 
vagy ilyen nyilatkozatok hiányában a kiértesítéseket és átvételüket igazoló tértivevényeket vagy 
egyéb átvételt hitelt érdemlően bizonyító okiratokat a Vevő előzetes értesítése mellett. Felek 
tudomásul veszik, hogy a ertivevényes küldemények postai kézbesítése miatt előfordulhat, hogy a 
60  (hatvan) napos határidőn belül az átvételt igazoló tértivevények  new  érkeznek vissza. Ezért az 
ezen határidő további  30  napos elhúzódásából eredően a felek sem egymással, sem a nyilatkozatok 
közlésével kapcsolatban Eladóval szemben semmiféle (kártérítés, kötbér, kamat, el.állás, stb.) 
igényük nincs. Amennyiben a további  30  napos határidőn belül sem adja át Eladó a Vevő részére a 
fenti nyilatkozatokat vagy okiratokat, úgy a Vevő a jelen szerződéstől elállhat. 



Eladó kötelezettséget vállal  area,  amennyiben a földhivatal ezzel kapcsolatosan további 
nyilatkozatok beszerzését kívánja, úgy ebben a hivatal által megadott határidőn belül azokat 
beszerzi. 

3. Az Ingatlan vételára  4.700.000f  Ft,  azaz: négymillió-hétszázezer forint. Az Inge/.Ian vételára 
ÁFA mentes. Szerződő Felek kijelentik,  bogy  a Ptk.  6:98.  §  (2)  bekezdése alapján biztosított 
lehetőség szerint jelen szerződés aláírisival egyidejűleg lemondanak a fenti vételérak tekintetében 
a szerződés feltűnő értékaránytalansága miatti megtfunarlasi jogukról  (Pik. § (I)  bet). 

4. A  Vevő az Ingatlan vételárát  at  alábbiak szerint fizeti meg Eladó részére.  A  vételárból 
I.700.000,- Ft,  azaz egymillió-hétszázezer forint összeget — amelyből a felek  470.000,- Ft 
összeget foglalónak tekintenek — a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalás 
Útján fizet meg Eladó részére az Eladó  KAM  Bank Zit-ail  vezetett  10404247-90750650-01160000 
salmis  bankszámlára, amelynek átvételét Eladó annak jóváírását követően ismeri el  es  nyugtizza. 

Vevő  a  fenrunaradó  3.000.000,- Ft,  azaz hárommillió  forbid  vételárrészt azt követő  5  munkanapon 
belül fizeti meg Eladó részére átinalás Útján az Eladó  Kan Bank  Zn-nél vezetett  10404247-
90750650-01160000  számú bankszámlára, amint az Eladó  a 2.  pontban megjelölt, határidőben 
beérkezett tulajdonostársi elöväsirlisi  jog  gyakorlásáról lemondó nyilatkozatokat vagy ilyen 
nyilatkozatok hiányában  a  kiértesitéseket  is  atvétellaket igazoló tértivevényeket vagy egyéb átvételt 
hitelt érdemlően bizonyító okiratokat átadta  a  Vevő részére. 

Felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetével, illetve minősítésével tisztában vannak. 
Tudomással birnak arról,  bogy ha  a szerződés teljesinének meghiúsulásáért  at  Elarló a  &tell% at 
Eladó az általa kapott foglidót kétszeresen köteles a Vevő részére visszatéríteni.  Ha  a szerződés 
teljesitésének meghiúsulásáért a Vevő  elders,  a Vevő  at  általa adott foglalot elveszíti. Visszajár a 
Vevőnek a foglaló,  ha  az adásviteli szerződés teljesíoke olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik 
fél  man  felelős, vagy mindkét fel felelős.  A  foglaló elvesnese vagy kétrzeres visszatérttise a 
szerz&kásszegés következményt alól nem mentesít Amennyiben bármelyik tulajdonostárs dl  at 
elővásárlisi jogaval, az a feleken kívüWló oknak minősül. 

5. Az Eladó külön okiratban feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a Vevő tulajdonjog 
bejegyzéséhez. Az Eladó ezen, a Vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez törtfubb feaktien hozzajáruló 
nyilatkozatát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg ügyvédi letétbe helyezi  6  eredeti példányban 
szaval a rendelkezéssel, hogy a leteteményes részéről a hozzlijäruló nyilatkozat az Ingatlan teljes 
vételárának  at  Eladó  respire  történt megfuetését követően a Felek Old megkötend5 külön letéti 
szerződés szerint  at  illetékes Kormányhivatal Illetékes Földhivatalához benyújtható. Amennyiben 
az Ingatlan esetében !anti gyakorolja elővásárlási jogát, ügy  at  Ingatlanra vonatkozó eladói 
bejegyzési engedély az Eladó részére visszajár. Szerződő  Feick Men  szerződés aláírásával 
feltétlea  Es  visszavothatatims kozzájárodásakat adják  abbot,  hogy a vevői tulajdonjog 
bejegyzési kérelmet sz Inyty.  47/A.  § (t) bel'  b.  pontja alapján a Földttivatal tartan függőben, 
vegye nyilvánta  Kasha  az eladói bejegyzési engedély benyűjtásiiig, maximum  6  hónapos 
határidőig. 
Bármely fél által történt  chinas  eseten a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett  at 
eredeti állapot helyreallitásán túl Vevő kötelezettséget vállal arra,  bogy  a tulajdonjoga bejegyzési 
kérelmét visszavonja,  es  kéri ezen széljegyen lévő kérelme — bejegyzése esetén a tulajdonjoga — 
tones&  az ingatlan-nyilvintartásból, amelyre jelen okirattal előzetesen meghatalmazza  at 
okiratszerkesztő ügYvédet,  aki jelen okirat ellenjegyzésével azt elfogadja. 

6. A  Vevő  at  Ingatlan birtokába a teljes vételár Eladó részére történt megfizetését követő  3 
munkanapon belül léphet. Az Eladó eddig az időpontig köteles a Vevőt az Ingatlan birtokába 
bocsátani, ás  badman es  egyéb tartozékait átadni. Eladó szavatol azért,  bogy  közös költség tartozás 
es  egyéb adók módjára behajtható tartozás az ingatiant nem terheli a birtokba  adds  napján. Az 
Eladó6 legkésőbb  eat  az időpontra a Vevő számara a közös képviselő akal kiállított bizonylatokkal, 
o  ra ikkal ngatlan közös költséglattozás mentességét. Eladó szavatolja, hogy a 
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birtokátruházás (birtokba  edits)  napján, az Ingatlanon harmadik személynek  nines  olyan joga, 
amely Vevő tulajdonszerzését akadályozná vagy korlatozná. Amennyiben az Eladó a fenti 
határidőn belül nem adja az Ingatlant a Vevő birtokába, úgy a késedelem napjától minden 
késedelemmel étintett nap után  10.000,- Ft  kötbért kötelesek  foetal  az Eladó a Vevő riszére a 
birtokbaadásig.  15  napi késedelem  Mtn  a Vevőt minden további  haled&  nélkül megilleti a jelen 
szerződéstől történő elállt joga, és a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani a foglaló 
szankciós jogi következményeivel 
Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés jelen pcmtjában rögzített elállási okon  Wed 
egyéb okból egyik  Fe  sem jogosult a jelen szerződéstől vagy annak  Mainly  rendelkezésétől 
elállni. 

7. Vevő az ingatlant megtekintett állapotban veszi meg, annak föbb műszaki jellemzőivel tisztában 
van. Eladó tudomásul veszi, hogy tájákoztatási kötelezettsége van az ingatlannal kapcsolatos fontos 
körülményekkel kapcsolatosan, az ezekre vonatkozó okiratokat köteles Vevőnek a 
birtokátruházáskor (birtokba adáskor)  Medal 

8. A  kárveszély a birtokitruházással (birtokba bocsátással) egyidejűleg az Eladóról a Vevőre 
ugyanezen időponttól kezdve a Vevő szedi ammk hasznait és viseli az Ingatian terheit  es  a 
dologban beállott azt a kart, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 

9. A  Szerződő Felek közül Eladó magyar állampolgár, Vevő német állampolgár, belitisi képességük 
teljes, tulajdonszerzési  its  szerződéskötési képességük korlatozva vagy akadályozva  nines. 

Az  Blade)  viseli a birtokátruházással kapcsolatos költségeket (igy az ingatlanok esetleges kitirítési 
költségei, egyéb ingóságok elszállítási költségei, se...).  A  tulajdonjog átszállásával kapcsolatos 
tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a Vevőt terhelik.  A 
Szerződő Felek teljes körű jogi tájékoztatást kaptak az ügyletet érintő itleték- és adójogszabályok 
tartalmáról, igy a jogügylethez, jognyilatkozathoz kapcsolódó adönemekről, az adó-  es 
illetékkedvezmény igénybevehetőségéről, az ezzel kapcsolatos egénisra és határidőkről.  A 
tulajdonjog-változás bejelentésére ás tulajdonjog bejegyzésinek kérelmezésére a Vevő köteles az 
adásvételi szerződés aláírásától szfunitott  30  napon belül, amelyre vonatkozik a  11.  pontban adott 
meghatalmazás. Az Eladót 1536-os SZIA bevallási és befaetési kötelezettség nem terheli az 
ingatlan értékesítéséből sairmazi5 jövedelem  ruin  tekintettel arra, hogy az Ingatlan szerzésének éve 
S  even  tilt Vevő 4%-os vagyonszerzési  Weak  frzettére köteles a NAV külön felhívása alapján. 

10. Eladó nem köteles jelen ügylet alkalmával a jelen megállapodás alftlnisitnak napján beszerezni és 
a Vevőnek átadni a  176/2008.  (VI.  30.)  Korm. rendelet szerinti energetikai tanúsítvány, tekintettel 
az Intartlanteremgaráz.s gépkocsibeálló jellegére. 

11. Felek meghatalmazzák dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvédet (KASI  36067354, 1114 Budapest, 
Himfy  u. 7.  fsz.  1.)  az okirat szerkesztésére ás ellenjegyzésére, is az ületékes ftildhivatal előtti, 
tulajdonjog bejegyzési ekárá.sban történő jogi képviseletre, további a Vevő meghatalmazza ás 
megbízza dr. Pongracz Judit ügyvédet a jelen ügylettel kapcsolatosan keletkező 1r/timely ügyirat 
postai kézbesítés útján történő átvételére (kézbesítési megbízás) amely meghatalmazást, megbízást 
dr. Pongracz Judit ügyvéd jelen okirat ellenjegyzésével elfogad. 

12. Felek jelen Szerződés aláírásával kifejeunen hozzájárulnak ahhoz,  bogy  a Szerződést készítő és 
ellenjegyző ügyvéd a pénzmosás  es  a terrorizmus finansziroza'sa megelőzéséről  es 
megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pint.) rendelkezései alapján a 
személyazonosságuk igazolására átadott okiratokról (személyi igazolvány, lakcimicartya, 
adókártya) a szerzMén kötő Felek azonosítása érdekében fénymásolatot készítsen és az ügyvédi 
tevékenységről szóló  2017.  évi. LXXVI1L törvényben foglaltak szerint adataikat a központi 
nyilvántartásokban ellenőrizze, illetve azokat a jogs.zabilyban előirtak szerint nyilvántartsa. Az 
a tok csak a Pint. szerii41 szolgáltatók részére adhatók  tit,  a más szolgáltató által végzett ügyfél 

ilágításhoQ Szerz&dő4ľe1ek a jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy eljáró ügyvéd az 

«OE 



4 

agyfél átvilágílás keretében azonosításukat szemelyi irataik alapján elvégezte, adataikkal 
kapcsolatban kétség oem merült fel.  A  Felt* adatait az eljáró ügyvéd  at  információs 
Önrendelkezési jogról és  at  információczahateról szóló  2011.  évi CX11. b5rvény rendelkezései 
alapján, kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás  es  a Pini-ben  es  azt  City-ben foglalt 
kötelezettség teljesítése erdekében kezelheti. Megbizott Ügyvéd a fenti megbizásolcat elfogadja. 

13. A  jelen szeszödés  at  utoljára aláirt fél alairásának a napján lép hatályba.  A  Szerzódó Felek 
jogviszonyára  at  adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a  Pik. 
rendelkezései  at  ininyadóak. 

A  jelen szerződést a Felek elolvasás és megmagraránis után, mint akaratuktal mindenben 
megegyező', jóváhagyólag aláírtálc 

Ketudaen, 2021. turA- ce14.£ e napján 
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NYILATKOZAT 
Ptk-ban biztosított elővásárlási jogról történő lemondásról 

Alulírott,  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:  1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67..  törzsszáma:  15735715,  képviseli: Pikó  Andras  polgármester) mint 
a  Budapest, hrsz-ú, természetben a  1088 Budapest,  Szabó Ervin tér 
emelet szám alatti ingatlan  132/496  tulajdoni hányaddal rendelkező elővásárlásra jogosult 
tulajdonosa tudomással bírok arról, hogy mint a  Budapest, 

hrsz-ú, természetben a  1088 Budapest, Szabo  Ervin tér: . emelet szám alatti 
teremgarázs  13/496  tulajdoni hányadban tulajdonosa a  Budapest,  belterület, 
hrsz-ú teremgarázs ingatlan  13/496  tulajdoni hányadra (amelyhez a  291.  sz. gépkocsibeálló 
kizárólagos használata tartozik) elfogadott vételi ajánlattal rendelkent Joebmann  Andrea 
Carolin vevőtől  4.700.000,- Ft  vételár ellenében  1.700.000,- Ft  összegű vételárrész - amelyből 
470.000,- Ft  összeg foglaló - egyidejű megfizetésével,  3.000.000,-Ft  összegű fennmaradó 
vételárrész az elővásárlási jog gyakorlására nyitva  11116 15  napos határidő leteltének napjával 
történő megfizetésével, és a vételár megfizetésének  3  napon belüli birtokba adásával. 
Kijelenteni, hogy a  Budapest,  belterület _ sz-ú teremgarázs ingatlan fenti 
13/496  tulajdoni hányadával kapcsolatban a Ptk-ban biztosított elővásárlási jogommal 
élni  new  kívánok. 

Tudomásul veszem, hogy jelen lemondó nyilatkozatot a kézhezvételtől számított  15  napon 
belül tértivevénves levélben  3  pl-ban  aláírva  es  két  tad]  által hitelesítve köteles vagyok 

eladó részére visszaküldeni a feladó címére. Amennyiben  15  napon 
belül nem érkezik válasz az eladó részére, úgy az elővásárlási jogomról hallgatólagosan 
történt lemondásnak minősül. 

A  jelen nyilatkozatot minden kényszertől és erőszaktól mentesen, szabad akaratunkból alapos 
megfontolást követően tettem meg, és azt mint akaratommal mindenben megegyezőt, ezennel 
jóváhagyólag aláírom. 

Budapest, 2021. 

Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képv.: Pikó  Andras  polgármester 
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