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Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) és a Szemafor u. 6. (hrsz:
38818/18) Társasházak részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött
vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára
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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
Az SZMSZ szerint véleményezi: -

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) és a Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18),
(továbbiakban:
Társasház)
a Budapest
Főváros
VIII.
kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat) az előbbiben 3443/10.000 (3443 96) tulajdoni hányaddal, míg az
utóbbiban 4839/10.000 (48,3999) tulajdoni hányaddal rendelkezik. A Magyar Állam nevében eljáró
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) megbízásából a Sipos Ügyvédi Iroda
képviseletében dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd vételi ajánlatot tett a fenti ingatlanok egy részére. A
vételi szándék oka, hogy Magyarország Kormányának programjában szerepel, a nemzetgazdasági
szempontból kiemelkedő jelentőségű célként megvalósítandó , Rákos-Hatvan vasúti vonalszakasz,
azon belül a Keleti pu.-Kőbánya felső között a 3. vágány kiépítése? elnevezésű projekt. A
beruházásnak a megvalósulása — a 2007. évi CXXIII. sz. tv. 2.§ e.) pontja alapján- kisajátítás alapjául
szolgáló közérdek, s mivel a vasút nyomvonala több ingatlant érint, e területek tulajdonjogát-a
kisajátítási tervvel összhangban- a Magyar Állam kívánja megszerezni a NIF Zrt. vagyonkezelői
jogának bejegyzése mellett. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 44/A. §
bekezdésében adott felhatalmazás alapján, mint építtető jogosult a Magyar Állam nevében eljárni.

A vételi ajánlatban a mindösszesen 1546 m? területű Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) szám alatti
ingatlan esetében a vasút megépítése 26 m! területű ingatlanrészt érint, amelyért ingatlanszakértői
vélemény alapján 1.049.282,-Ft kártalanítási ellenértéket ajánlanak fel.

A vételi ajánlatban a mindösszesen 1421 m? területű Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18) szám alatti
ingatlan esetében a vasút megépítése 10 m! területű ingatlanrészt érint, amelyért ingatlanszakértői
vélemény alapján 378.350,-Ft. kártalanítási ellenértéket ajánlanak fel.

A hivatkozott értékbecslések nem állnak rendelkezésünkre, a NIF Zrt.(megbízó) nevében eljáró ügyvédi
iroda kompetencia hiányában, csak külön megbízói engedéllyel adhatná ki, ami tudomásunk szerint az
eddigi gyakorlatban nem szoktak megadni.
A vételárakból befolyó összeget a társasházak a későbbiekben meghatározott felújításokra kívánják
fordítani. A vételi ajánlat elfogadását a 2003. évi CXXXHI. tv. értelmében a társasházak
közgyűlésének kell elfogadni. A Közszolgáltatási Keretszerződés értelmében az Önkormányzati
tulajdon képviselője, felhatalmazás hiányában a közgyűlésen való részvétel esetén tartózkodni köteles
a szavazáson. Ez esetben a magántulajdonosi többség döntéséhez való hozzájáruláshoz kérjük a
Képviselő-testület felhatalmazását.
IL A beterjesztés indoka

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet alapján döntés szükséges a társasházak
osztatlan közös tulajdonában lévő területek értékesítéséhez, megszüntetéséhez.
HI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közérdekből történő kisajátítás miatt a közgyűlésen a tulajdonosoknak kel! elfogadni vagy
elutasítania a vételi ajánlatot, amelyhez az Önkormányzat, mint tulajdonos döntése szükséges. A közös
tulajdonú ingatlanrészek értékesítése az Önkormányzat, mint tulajdonos számára előnyös, mert a
befolyó bevételeket a társasházi tulajdonosok, a ház állagának, műszaki állapotának folyamatos
javítására használják. Így a befolyt vételárak felhasználása esetén a későbbiek során meghatározott
műszaki munkálatokra nem szükséges vagy kevesebb célbefizetést kell megállapítani, ezért a
tulajdonosok és így az Önkormányzat fizetési kötelezettsége nem növekszik.
Pénzügyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja alapján
500 M Ft forgalmi értéket el nem érő ingatlan esetében a tulajdonosi joggyakorló a Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, illetve ugyanezen rendelet 50. § 2)
bekezdés a) pontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
hozzájárulásával lehet a társasházi alapító okirat olyan módosításához hozzájárulni, ha annak
eredményeként az Önkormányzat tulajdoni hányada változik.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CovV-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdet 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.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapján tárgyi döntés Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörébe tartozik.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdése szerint az alapító okirat
módosításához valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges; a változást be kell jelenteni az
ingatlanügyi hatóságnak.

A Vagyonrendelet 13. § (7) , A tulajdonosi joggyakorló dönthet úgy is, hogy a vagyon értéke a felek
megállapodása szerinti eljárási rendben, a megjelölt szempontokat is figyelembe véve kerüljön
meghatározásra - alapján a megajánlott feltételeket elfogadva dönthet a tulajdonosi joggyakorló.
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59.
§ 6) bekezdése szerint , A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor
visszavonhat."
Az SZMSZ 31. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az átruházott hatáskört bármikor
indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:
8. számú melléklet:
9. számú melléklet:

Kísérő levél vételi ajánlathoz Salgótarján u. 7.
Vételi ajánlat Salgótarján u. 7.
Adatlap Salgótarján u. 7.
Kisajátítási változási vázrajz Salgótarján u. 7.
Terület kimutatás Salgótarján u. 7.
Kísérő levél vételi ajánlathoz Szemafor u. 6.
Vételi ajánlat Szemafor u. 6.
Adatlap Szemafor u. 6.
Kisajátítási változási vázrajz Szemafor u. 6.

10. számú melléklet: Terület kimutatás Szemafor u. 6.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

számú határozata

Polgármester ..../2020. (XII. 17.)

a Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) Társasházak részére az osztatlan
közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés
meghozatalára
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.)

hozzájárul
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében eljáró Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. a Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) szám
alatti társasház osztatlan közös tulajdonú területből a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő
jelentőségű vasút megépítése miatt 26 m? területű ingatlanrészre a közérdekből történő

kisajátítást

helyettesítő

adásvételi

értékesítése mellett szavazzon.
2.)

szerződés

megkötése

napirendi

pontban

az ingatlanrész

felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján
a I.) 2.) pont szerinti adásvételi szerződés, a kapcsolódó dokumentumok és az alapító okirat

aláírására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonos nevében és
képviseletében eljárjon.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2.) pont esetében 2020. december 31.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármester ..../2020. (XII. 017.)
számú határozata
a Budapest VIII. kerület, Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18) Társasházak részére az osztatlan közös
tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés
meghozatalára
A képviselő-testület úgy dönt, hogy

eljáró Józsefvárosi
képviseletében
Önkormányzat
Józsefvárosi
a Budapest
1.) hozzájárul
38818/18) szám
(hrsz:
6.
u.
Szemafor
Gazdálkodási Központ Zrt. a Budapest VIII. kerület,
alatti társasház osztatlan közös tulajdonú területből a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő
jelentőségű vasút megépítése miatt 10 m? területű ingatlanrészre a közérdekből történő
szerződés megkötése napirendi pontban az ingatlanrész
kisajátítást helyettesítő adásvételi
értékesítése mellett szavazzon.
2.)

felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján
a I.) 2.) pont szerinti adásvételi szerződés, a kapcsolódó dokumentumok és az alapító okirat
aláírására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonos nevében és
képviseletében eljárjon.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2.) pont esetében 2020. december 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Budapest, 2020. december 15.

Kovács Ottó sk.
igazgatósági elnök
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SZELES
UVÁTERV ért,
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19,

belterület
Adatszolgállalás iktetószáma.
Munkabejelentő száme:

Fiunka száma: SZ.440/592/804
Megbízó: NIF Nemzeti infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
4134 Budapest, Váci út 45.

TZ2OG/MA133/2018
179/2/2016

K-100406

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁLRAÁJZ
a 36818/16 helyrajzi számú földrészleíről

Keleti.Kőbánya felső között a 3. vágány kiépítése tervezési munkái
Méretarány: 1:1000

3. km

A kisajátítási változási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes!

A másolat az eredeti okirattal
megegyezik.
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tartalmazó adókárty ában található szem

Alulírort,

......

temélyi igazolványban, lakcimkártyában,
i adatok pontosan kell kitölteni!

. Jelen adatlap aláírásával nyilakozom,

hogy

adóazonosító

jelei

a .............. arányban

tulajdonomat képe
- a hrsz-ú ingat
.., lan
,. ... ... . m2 nagyságú területének ellenértékekénta
Nemzeti Infrastrukrúra Fejlesztő Zrt. által felajánlom . . . ...
. Ft-ot azaz ,
kérés
Forintot elfogadom, és a kisajátítást helyettesítő adásvételi szesződ
áírására kötelezettséget vállalok

A szerződés megkötéséhez szükséges adataim:

Cégnév:

Cégjegyzékszánt
Egyéb nyilvántanási szám:
Székhely

Adószám:
Statisztikai számjel:
Telefonszám:

Bankszámlaszám:? JdOCIOOOT

E-mail cím:

- LILIDITILILI01£- MOMO

Képviselő neve:

Képviselő lakcíme:
[]

Nyilatkozom, hogy az Áfa tv, 88.§ (1) bekezdés a) ponzja alapján adómentes termékértékesítéseimet

adókötelessé tettem

Nyilatkozom, hogy az

I

[1]

általános szabályok szerinti adózást (egyenes áfa)
L.J az általános szabályoktól eltérő adózást (fordított áfa) választottam.

Az alábbi részt csak abban az esetben kell kitöheni, ha az ingatlanon egyébi jog áll fenn:

Kijelentem,

hogy az ingatlanon fennálló egyéb jog jogosukja a kártalanítási összegből... ....... Ftra azaz
. . Forinira tart igényt, melyhez a rulajdonos aláírásával hozzájárul.

Az egyéb jogosult szerződéskötéshez szükséges adatai
Jogosultság jogcíme;
Teljes név:

Születési név:
Ányja neve:
etési hely, idó:

LILI
22 42020... s ve

ILILIEIEÉI - [IEJEIL
ÓÓ

vss s. DAP

ADATLAP
FÖLDHASZINÁLATI JOGOSULT

;
RESZERE

SM: Az alábbi adatlapot a közhiteles iratok alapján pontosan kell kitölteni

nyil

Ivántartásba

.

ínév), mint

a

itlanának Földhasznaálati

beje egyzett
földhasználati ) jogosultjaJ tudomásul veszi, hogy
b
az ingatlan
nyomvonallal
B
ést
z

érintett részének tula donjogát - a kisajárítási tervvel összhangban - a Magyar Állam - a NIF Zn,
vagyonkezelői joga mellernt megszerezze -, és egyben hozzájárul ok a kisajátításhoz szüksééges
telekalakításhoz. Tudomásul

veszem,

Ingatlanon a jelenlepi földhasználat

hogy az így kialakítort, és a Magyar Állam tulajdonába kerülő

jogom

megszűnik.

Az Ingatlanilletőség Földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználeú jogosultjának adatai:
Jogosult NEVE: 2.222 szele see ee ee

Cégjegyzék SZÁMAI... 222 seek

Lakcím/ Székhely... 22. sss se eses ese res ess ess a KÉPVISELŐ never...

Születési NEVE: ... 22.22.

si

Személyi azonosító jele

2... ....

.. Születetési hely, időr... ...... 2.2...

. Személyi igazolvány SZÁMA: .. (2 sss

ss sss

Állampolgárság: ...... 222 sss ss ss ss ANYJA NEVEL... ..
Adószám/ Adóazonosító jelet... ......... 2... 2... Lakcímmkártya SZÁMAt.. (22
Telefonszám

Földhasználati nyilvántartásba

a teljes vételár

/kártalanítási

. Email cím:

bejegyzett földba

összeg

eh,

:

ználati jogosultként tudomásul vveszem, hogy

/ egyössz gben

a tulajdonos

részére kerül kifiz etésre, a

kártalanítási Összeg felosztása tekintetében a tulajdonossal külön megállapodást kötünk.
Kel...

. hó... ... napján

ingatlan tulajdonos aláírása
Tanú 1:
Név

Földhasznal ati jog jogosultjának aláírása
Tanú 2:
Név:

Lakcím:
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1034 BUDAPEST, SZEMERE UTCA 8. V. EMELET 1. A

(IRODA

TELZTAX: 136 1/231 05 74 " EMAIE: KISAJÖDRSBT
HU
Zételi aj,

az Budapest Belterület 35818/18 ingatlan
fprojektkád:V080,09)
TRMO3

Budapest VIII. Kerület Szemafor utca 6. sz, alanti Társasház
Budapest
Szemafer utca 6, sz

3087
Tisztel Fulajdonosi

A Sipos Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd, Magyarország Kormányának programjában
szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelemőségű cél megvalósításával, nevezetesen a ,Rákos-Hatvan
vonalszakasz, azon belül a Keleti pu. - Kőbánya felső közört a 3. váágány kiépi se? elnevezésű projeknel
kapcsolatban a Magyar Állam nevében eljáró INIF Nemzeti Infra
lesaő Zánkörűen működő
Részvénytársaság (továbbiakban: NIF Zri., székhely: 1134 Budapest, Váci út 45) j jogi képviseletében
az alábbiakkal
fordulunk Önhöz:

A beruházás megvalósulása - a 2007. évi CXXII. számú törvény 2. §2) pontja alapján- kisajátítás alapjául szolgáló

közérdek, és mivel a vasút nyomvonala többi ingatlant is érint, e területek tulajdonjogát - a kisajátítási tervvel
összhangban - a Magyar Állam kívánja megszereznia NIF Zrt. vagyonkezelői jogának egyidejű bejegyzése mellen,
Tájékoztatjuk arról is, hogy megbízónk,a NIF Zn. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CXXXII. törvény
(továbbiakban: Vin) 44/A. §-a bekezdésében adon törvényi felhatalmazás alapján, mint épíenő jogosuk a Magyar
Állam nevében és javára eljárni.
:

§

ton tájékoztatjuk, hogy a jelen szerződési ajánlat kiküldéséhez

szükséges

személyes adatai (név és cím) a

ingatlan: nyilvántartásban szereplő tulajdoni lapból ismenük meg. Tekimettel arra, hogy ezen adatok

személyes adatnak minősülnek, Irodánk adatkezelővé válik. Az adatkezelés célja kisajátítást helyettesítő adásvétek
szerződés megkötése terülerszerzési eljárásban, melyet a fent megjelök nenzesgazdasági szempontból kiemelkedő
jelentőségű projekt megvalósításához fűződő állami érdek alapoz meg. Mindezek alapján az EU 2016/679. számú

általános adatvédelmi rendelete (GIDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontjára tekintenel az Ön személyes adatait
Irodánk jogszerűen kezeli és használja fel az ajánlat kiküldéséhez.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a NIP Zn. beruházásában megval iósuló, fent megjelölt vasút megépítése 10 m2

vonat

ásában érinű a Budapest

Bekerület 38818/18 hrsz.-ú, mindösszesen 1421 m2 terülemágyságú ingatlan

melynek
az ingatlan- nyilvántartás szerint Önök 1/1 ari ányban tulaj dodcsai.

Az Önök 1/1 arányú tulajdonjogára tekimtenel a területszerzé ssel érimett 10 m2 területű ingatlanrész, n ingatlanforgalmi
szakértői véleményben megállapított fajlagos én
alapján - 378.350, Forint kánalanítási
ellenénéket továbbiakban Kártalanítási ellenérték) ajánlunk fel te
kártalanításkérn. A kártalanítási összeget
sajátítást he) renesítő adásvétel
szerződés megkötése esetén, annak aláírásától szá anítont 60 naptári napon belül
fizerjük meg, az ingaanrész binokbaadásának fehételével
sSZEg, mint teljes kompenzáció mag;
A kártalanító
ingatlanban a h játtás folyián
keletkezett ésetlege
envedett egyé b károkat is (pl. erdő cserében a lábon álló faállomá
jak,
hogy a kárral
énékű jog (ide
s, erve a hasz

, hogya

si Öö

agábar

ala.ala asz

y eg éb vagyoni
eg kiíszetésre

ingatla;
ú

és

é nékű jog jogosul

inrész forgaimi értékét, a vis szamaradó
az ennek köveikeztében esetlegesen
s fennáll

éivezeu, ül
ebből köve

d ÍTÁSOS

n. Ennek meg;
k Önnek, hanem a haszonélvezőnek, továbbá az
éb ingatlan-nyíálvántartásba
bejegyzett
És
1
22
jeg jogosultján akis nyi atkoznía kett, erve alá kell irata az adatlapot,

Felhívjuk szíve

Ímé

hogy amennyiben az Ön

tulajdoni hányadát illetően az ingatlanon jelzálogjog áll fenn,

osult atra vonatkozó nyilatkozata, hogy az ingatlan
úgy a szerződés "megkőtésén kk feltétele a jelz
HHHÖSZ
! követően a kis
Ő terület vonatkoz
iban jelzálogjoga törléséhez hoz,
se érdekében intézkedjen,
Amennyiben szerződi
még kivánja kötni, kéreni a fenti íj daikozat besze:

akat a

rnűvelési á
Tájékoztatjuk, hogy a területszerzés alaj

származó

jövedelem

adómentes,

továbbá

a

vételárból

tönménő

ngatlannvásárlás

A

vagyonátruházási illeték megfizetése alól A jövedelem zdómentességének igazolásához szüksége. s
kormányhivatal adja ki a kártalanításra jogosult részére.

atot az "illet éke

A vételi ajártatunkat a jelen levél kézhezvételéről s zármítorr JÓ naptári napíg tartjuk fean. Fellívjuk szíves
figyelmét, hogy kizárólag a jelen vételi ajánlatban foglalt feltétele k,a, űlazaz a véteti ajánlatunk
tozatlan
tartalmú elfogadása cserén köt Megbízónk kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést.

Amennyiben a vételi ajánlatonkat elfogadja, és a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést meg kívánja
kötni úgy kérjük, hogy a mellékelt adatlap megfelelő részeinek kitöltése és aláírása után (haszonélvez
illetve egyéb jogosult esetén az Óó aláírásukkal ellátva) szív
djen visszaküldeni — jelen levelünk
kézhezvételétől számított 30 napon

belül - ajánlott küldeményként

Sipos
1054 Budapest,

Ügyvédi Iroda
Szemere

1 ájékozzatj

adja ahhoz, hogy a
szerkesztő és ell lenjegyző ügyvéd d felhasználj a és hezelk

ügyvédi irodánk círsére:

utca 8. V./1,

latot aláírja

eli szerződéshez

5

abban az esetber
é
adatakt

Kérük hogy az Önnel való kajsapcsolattartás megkönnyítése érde. ében az adatlapor
€-rmül címét szívesked jén megadni részünkre. A kisajátítást he lyertesítő adásvételi szerződés
s
egyeztetett időpontban, főszabályként irodánkban kerülhet sor.

hogy
,
amennyib a a fer

megzdott
elfogadó

érdekében

a jogszabályi

rendelkez

megvalósulása érdekében, melyet a

tárgyalás

időpontjáról,

lefolyvatásának nem
Természetesen,

amen:

irodánka a 06-1.231

melyen

akadálya.

mm

jánlatra : Ön jen a haszonélvez ? illetve egyéb jog jogosultja

ában foglal kaknak megfelelőe n
Tálárdatot nem fogad ja a, úgy az ingatlan tulajdonjogának megszerzé se

:k

megfelelően

kisajátítási

megjelenése

nem

eljárást

kezdemény

ajátítási hatóság folytat le. A hatóság levélben fogja énesíteni 2

szer élyes

kötelező,

azonban

a

A

távolma

iben az ügyben egyezüetést igényei, úgy kérem hét Hköznaponként gés
1 telefonszámon, vag
kironi s le velezési címen

9. ekrober 19.
"Tisztelettel
NIFP Nemzeti Inftastraktúra Fejlesztő Zá ikörűveanű
képvez

dő Részvénytárs

A

LL

IDAPEST, SZEMERE UTCA 8. V. EMELET 1. A.
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IGK Zrt. Társasházkezelő Iroda
Budapest
ií
i

Baross utca 84.
1084

Tisztelt Társasházkezelő Iroda!

A. Sipos Ügyvédi Iroda képviseletében dr.

szereplő, nemzetgazdasági

szempontból

Sipos Balázs Tihamér ügyvéd, Mag;

rszág Kormányának programjában

kiemelkedő jelentőségű cél megvalósításával, nevezetesen
a , Rákos-Hatvan

vonalszakasz, azon belül a Keleti pu. - Kőbánya felső között a 3. vágány kiépítése" elnevezésű projeknei
kapcsolatban a Magyar Állam nevében eljáró NIIF Nemzeti Infrasirukiúra Fejlesző Zánkörűen működő
Részvénytársaság (iová biakban: NIF Zrt,
székhely: 1134 Budapest, Váci út 45) jogi képviseletében a csatok
mellékletben levő véte; ajánlatot küldjük az Önök kezelésében levő Budapest VIII. Kerület Szemafor utca 6. sz.
alatti

Társasház

tulajdonában

levő,

Budapest

Befterület

38818/18

ingatlant

is

érintő

beruházással

Zn.

beruházásában

kapcsolatosan,
A beruházás megvalósulása - a 2007. évi CXXIII. számú törvény 2.§ e) ponja alapján- kisajátítás alapjául szolg
közérdek, és mivel a vasút nyornvonala több ingatla ant is érim, e területek tulajdonjogát - a kisajátítási tervvel
összhangban - a Magyar Állam kívánja megszereznia NIF Zn. vagyonkezelői jogának egyidejű bej jegyzése mellem.
A mellékletként

megküldön vételi

ajánlattal egyezően

tájékoztatjuk

Önöket,

hogy a NIF

megvalósuló, fent megjelők vasút me; gépítése 10 ni2 vonatkozásában éninü a Budapest Belterület 38818/718 hrsz.-

ú, mindösszesen
121 m2 területnagyságú ingatlan, melynek
képviseletében levő társasház 1/1 arányban a tulajdonosa.

az

ingatlan-nyilvántartás

szerim

az

Ön

A társasház 1/1 arányú nilajdonjogára tekintettel a területszerzéssel érimett 10 m2 területű ingatlanrészért ingatlanlorgal mi szakénői véler ményben megállapíton fajljlagos énék alapján - 378.350,- Forint kártalanítási
ellenértéket (továbbiakban Kártalanítási ellenérték) ajánlunk fel teljes kártalanításként.
A csatolt vételi ajánlatunkat a jelen levél kézhezvételéről szárnított 3Ó naptári napig tartujak fenn. Felhívjuk
szíves figyelmét, bopy kizárólag a jélen vételi ajánlatban foglalt feltételek, azaz a véredi ajánlazunk
válrozarlan tartalmú elfugadása esetén kör Megbízónk kisajátítási helyettesítő adásvéreli szerződést,
Amennyiben a véreli ajánlatunkat elfogadja a társasház, és a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést
meg kívánja körni úgy kérjük, hogy a mellékeli adatlap megfelelő ri
nek kitöltése és aláírása után
(haszonélvező
illetve egyéb jogosult eserén az ó aláírásukkal! ellátva) szíveskedjen Vis
aküldeni — felen
levelünk kézhezvétetétől számított 30 napon belül - ajánlott küldeményként ügyvédi irodánk címére:

Természetesen,

irodánkat

amennyiben

Budapest, 202€. c

az ügyben

egyeztető

UVÁTERV Zrt.

T117 Budapast, Dombóvari út 17-19.
táudka száma; S2Z4491502/504

] A másolat az eredeti okirattal
Í .
megegyezik,

a

NERÁZETÉ
,
HMERASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ ZRT.

2020 FEBR 20.

EV
yo

út 45.
Budapést, 2018. augusztus 24.
Készítő és minőséget tanúsító:

Bel

Ckt. töldmérő és ténntormatkai méök.

7

Foldmáró íg, száma: 4103

De

VAK

HIBASAK

12

úvári út 17-19.

SELV Zrt

ast 7

ing rond min. száma: 1900/2005

MMK: UL

117 Bp,

BFKH XI. Kerületi Hivatala
Budapest XI. Budafoki út 59.
Dátum:
2018. Szepterüber 19.

ÁZ.

1070810740002018
ikt.azám:

Meliékletek (db):
kell
Alálrás:

ET

TERÜLETKIMUTATÁS
a 38818/6 helyrajzi számú földrészlet kisajátításárói
Keleti-Kőbánya felső között a 3. vágány kiépítése tervezési munkái

1. Tkm

fest

megye

CT00404

179/2/2018

7208/4133/2018

belterület

település

Budapest Vili. kerület

MMunkabejelentő száma:

Adatszolgáítata
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apadat tartalom az
rtási térkép adatbázisával

aszuálás

előtt

a Vvázralzot

megegyez
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a záradék a k
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A terüleikímutatás a kisajátítási változási vázrajzzai együtt érvényes!
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1.ház, ud., g.ép.

Kisajátítás előtti állapot

.

i

kivett

Ketetf-Köbánya felső között a 3. vágány
kiépítése tervezési munk;
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zesen.
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Melyajztszám —— Szolgalmi és egyéb hasznáiai jogok
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Szolyaimi és egyéty használati jogok

Ni

i

i

i

j

e emeles

i

;
:
;

i

iva:

ET

LÁSS
IVATÉRV

Sudapest WE kerülei

UVATERV Zrt.

település

1117 Budapesti, Dombóvári út 17-19.

belterület
Adatszolgáltatás iktatószáma:

KHiunka szárna: 52.440/502/504

Megbízó: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

7206/4133/2016

háunkabejelentő szára. 179/2/2018

1134 Budapest, Váci úl 45.

í6-100£04

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a 38818/6 helyrajzi számú fölörészletről

Keleti-Kóbánya felső között a 3. vágány kiépítése tervezési munkái
1. Tkm

Méretarány: 1:1000
A kisajátítási változási vázrajz a területkimutatássai együtt érvényes!

A másolat az eredeti okirattal
megegyezik.

Szerető

2020 FEBR. 20
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A záradék az újrazáradékolás
keitezéstől számított egy
évig hatályos.
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Budapest, 2016. augusztus 24.

A helyrajzi szémozás és a ferületszámítás helyes

Készítő és minőséget tanúsító.
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Oki. földmérő és térinforrmetkai mérnök
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MERIK: 01-1 1828/GI
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"település

ÍLTSZ sze
projekt azonosító:

ADATLAP

FIGYELEM: Az alábbi adatlapot a személyi igazolványban, lakcímkártyában,
tartalmazó adókártyában található személyi adatok pontosat keli kitölteni!

tulajdonomat képező..

jelet

. jelen adatlap aláírásával nyilatkozom, hogy A ...ssese arányban

ékes
vezere

AJUÍTOTT,

adóazonosító

.. hrsz-ú ingatlan ...

kérne

. 1m2 nagyságú területének ellenénékeként a

FtOt azaz
vsz
INemzeu Infrastruktúra Féjk esztő £ Zn. által felajánjont ..
Forintot elfogadom, és a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés aláírására kötelezettséget vállalok

A szerződés megkötéséhez szükséges adataim:
Cégnév:
Cégjegyzékszám
Egyéb nyilvántartási szám:

Székhely:
Adószám:
Statisztikai számjel
"Telefonszám:

Banksámbsám [IOTC - OOO

- DTDIL IÓT

E-mail cím:

Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:

£.1 Nyilatkozom, hogy az Áfa tv. 88.§ (1) bekezdés a) pontja alapján adómentes termékértékesítéseimet
adókötelessé tettem.

Nyilatkozom, hogy az

MT
E

álralános szabályok szerinti adózást (egyenes áfa)
az általános szabályoktól ehérő adózást (fordítort áfa) választottam.

"Az alábbi részt csak abban az esetben kell kitöleni, ha az ingatlanon egyéb jog áll fenn:
Kijelentem, hogy az ingatlanon

fennálló egyéb jog jogosulja a kártalanítási összegből...
. Forintra tart igényt, melyhez a tulajdonos aláírásával hozzájárul,

. Fi-ra azaz

Az egyéb jogosult szerződéskötéshez szükséges adatai:
Jogosukság jogcíme;
Teljes név:

Születési név:
Anyja neve:

Születési hely, idő:
Személyi azonoshó jel
Adóazonosító jel:
Állandó lakcím:
"Telefonszám:

ki

KN

Bankszámlaszán [TITOK
. , 2020

név

h

- OMK

- DÓDI

roDÓsar ezen naj

éb jogosolk

IL]

ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI JOGOSULT RÉSZÉRE
FIGYELEM;

Az alábbi adatlapot a közhíteles íratok alapján pontosan kell kitölteni

ke
ee ét sás eek éz ar a ÁMÉV), TMÍNT A Le.

hrsz.-ú

Ingatlananak

Földhasználai

nyilvántartásba bejegyzett földhasználati jogosultja tudomásul veszi, hogy az ingatlan nyomvonallal
érintett részének tulajdonjogát - a kisajátítási tervvel összhangban - a Magyar Állam - a NIF Zn,
vagyonkezelői joga mellem megszerezze -, és egyben hozzájárulok a kisajátításhoz szükséges
telekalakításhoz. Tudomásul veszem, hogy az így kialakított, és a Magyar Állam rulajdonába kerülő
Ingatlanon a jelenlegi földhasználati jogom megszűnik.

Az Ingatlanilletőség Földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználati jogosultjának adatai
nékék en
Jogosult NEVE: ... 22.22... lelek ek kese merem Cégjegyz

SZÁMAI... (22... szelek eke ee

Lakcim/ Székhely...

2.

sg

Születési NEVE: ... 22. lene

zel

ea

vesse ass aa... .. SZÜletetési hely, idős... .........,..

Személyi azonosító jelet... 4.2...

Állampolgárság: ......
Adószám

.

. Személyi igazolvány SZÁMA... sss

a

2.2... 0... u... ÁNYJA NEVEL hez ley lee kek veg ee vek kégéée ei ee eeráei eni s

Adóazonosító jele: ...

Telefonszám:

Képviselő neve: ... 2. ss. sg ese see sees ves sé e

2...

Lakcírnkártya SZÁMAn.. 2.2... geven

2.2 sss sees ss sss ser EMMA CÍTOL 21

lee e ele ee e

keze

Földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett földhasználati jogosultként tudomásul veszem, hogy
a teljes vételár /kártalanítási összeg / egyösszégben 4 tulajdonos részére
kerül kifizetésre, a
kártalanítási összeg felosztása tekintetében a tulajdonossal külön megállap
odást kötünk.

Kelt... 2... sss sss

2020. ............... hó... ... napján

ingatlan tulajdonos aláírása

Földhasználaú jog jogosukjának aláírása
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SIPOS [ ÜGYVÉDI
TIHAMÉR

3054

[IRODA

BUDAPEST,

SZEMERE

UTCA

§. M

EMELET

Í

A.

TEL/TAK: 436 1/233 05 74 EMMA KISAJGDRSBTHU
egyi. Vétel

ajánlat Budapest

Belterület 385818/6 ingatlan

(projektkód; VÜG0.09.)

TRM 1
Budapest VIII., Salgótarjáni utca 7. szám alatt
Budapest

Salgótarjáni utca 7.
1087
Tisztelt Tulajdonos!

A Sipos Ügyvédi Íroda képviseletében dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd, Magyarország Kormányának programjában
szereplő,
Hatvan

nemzegazdasági

vonalszakasz,

szempontból

azon

belül

kiemelkedő jelentőségű cél megvalósításával,

a Kelcti

pu.-Köbánya

felső

ört

a 3. vágány

nevezetesen a ,"Rákoskiépítése"?

elnevezésű

praj jekuei kapcsolatban a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zánkörűen működő
Részvénytársaság (továbbiakban: NIF Zr., székhely, 1134 Budapest, Váci út 45.) jogi képviseletében az alábbiakkal

fordulunk Önhöz:

A beruházás megvalósulása - a 20072. évi CXXIII, számú törvény 2. § e) pontja alapján - kisajátírás alapjául szolgáló
közérdek, és mivel a vasút nyomvonala több ingatlant is érint, e területek tulajdonjogát — a kisajátítási tervvel
összhangban- a Magyar Állam kívánja megszerezni a NIF Zn. vagyonkezelői jogának egyidejű bejegyzése mellen.
Tájékoztatjuk arról 35, hogy megbízónk, a NIF Zrt. a vasúti közlekedésről szóló 2005.

évi CLXXXIII.

törvény

(továbbiakban: Vkt.) 44/A. §-a bekezdésében adon törvényi felhatalmazás alapján, mim építető jogosul a Magyar

Állam nevében és javára eljárni,

;

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jelen szerződési ajánlat hiküldéséhez szükséges személyes adatait (név és cím)
közhneles ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdoni lapból ismenük meg. Tekinteuei arra, hogy ezen adatól

személyes adarnak minősülnek, Irodánk adaikezelővé válk. Az adatkezelés "célja kisajátítást helyertesítő adásvételi

szerződés megkötése területszerzési eljárásban, melyet a fent megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő
jelemőségű projekt megvalósításához fűződő állami érdek alapoz meg. Mindezek alapján az ELJ 2016/679. számú
általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontjára tekintettel az Ön személyes adatait
irodánk jogszerűen kezeli és használja ki az ajánlat kiküldéséhez.

Tájékoztatjuk Öm arról, hogy a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló, fent mi gielök vasút megépítése 26 m2
vonatkozásában érinti a 38818/6 hrsz.-ú, mindösszesen 1546 m2 területnagyság ú ingatlant, melynek az ingatlannyilvántanás szerint On 1/1 arányban tulajdonosa.
Az

Ön

vez 0

tekimettel a terü iszerzéssel énmett 26 m2 terüleű ingatlanrészém a megállapítom fajlagos érmék ala bján - 1.049.282 kerint. kánai lanhtási
)
fel teje
ásvételi szerződés megkötése esetén, annak
ianrész birokbaadásának fehételével

1/1 arányú tulajdonjogára
galmi szakértő

nunt

telj
lola

lanrész forg hra énékét, a visszamaradó
s az enn
következtében esetlegesen
zonélvezet,

hogy a hár

is, ebből követk
tangzó írásos n

en az ingatlanon jelzálogjog áll fenn,
s figyelmét,
bogy amennyiben az Ön tulajdoni hányai
VOSVÍL arra VONA
úgy a sz
atkozata, hogy az jagatlait
megk.
san jelzálopjoga törléséhez di
sra kori
terület vonatkoz
IDÖT
követően a
áÁrmennyiben szerződést meg kívánja
közni, kérem a fenti nyilatkozat beszerzése éree
a inőzkedjen.

Felhívjuk

Kicr
ini kívánjuk, hogy
ütön való megküldé

a vételi aj niatunka

iellékelt adatlap

J
küirölhésével, és Irodánk

részére

postai

egfvlelő tulai

tjuk, hogy a tenületszerzés alapjául szolgáló közérdekű célra tekintettela fenti iagatlan értékesíréséből
edelemi

adóme nres,

továbbá

a

vételárból

történő

ingatlan

mentes

a

visszterhes

s; illeték megfizetése alól. A jövede lem adómentességének iga azolásához szükséges okiratot az illetékes
kormányhivatal adja ki kártalanításra jogosult részére.
A véteti ajánlatunkat a jelen levél kézhezvételétől számított 30 naptári napig tartjuk fenn. Felhívjuk szíves
ügyelmét, hogy kizárólag a jelen vételi ajánlatban foglalt feltételek, azaz a vételi ajánlatunk változatlan
tartalmú elfogadása esetén köt Megbízónk kísajátítást helyettesítő adásvételi szerződést.
Amennyiben a vételi ajánlatonkat elfogadja, és a kisajátítást helyertesítő adásvételi szerződést meg kívánja
kötni, úgy kérjük, hogy a mellékelt adatlap megfelelő részeinek kíitőltése és aláírása után (iaszonélvező
illetve egyéb jogosult esetén az 6 aláírásukkal ellá tva) szíveskedjen visszaküldeni a jelen levelünk
kézhezvételétől sz irnított 30 napon belül - ajánlott küldeményként ügyvédi irodánk címére:
Sipos Ügyvédi Iroda
1054 Budapest,

Szemere utca 8. V./1.

ájékoztarjuk, amenyiben
a
Ön és az egyébj jogosul az ajánlatot al
da ahhoz,
tárítást helyettes
szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd felhasználja és keze
Kérjük, hos , az Önnel való
e-mail címét
i
egyeztetett idő

ja és visszaküldi, abban az esetben hozzájárulását

tez szükséges

személyes

adatat

a szerződési

apesolattantás megkönnyítése érdekében az adatlapon telefonos elérhetőségét, esetleges
helyenesítő adásvételi szerződés meg
ésére előre

hogy amennyiben a fenti ajánlatra Ön vagy 2a haszonélvező illetve egyéb jog jogosultjaa
megadott 30 na pon 7 belül
197. évi CXXIII. szárnú törv
§ (2) bekezdés a) pontjában foglak: aknak megfelelően
elfogadó nyilas ozatot nem tesz, vagy az ajánlatot nem fogadja el, úgyaz ingatlan tulajdonjogának
érdekében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kisajátítási eljárást kezdeményezünk a ben
megvalósulása érdekében, melyet a kisajátítási hatóság folytat le. A hatóság levélben fogja
tárgyalás. időpontjáról, melyen személyes megjelenése nem kötelező,
azonban a
lefolyratásának nem akadálya.
Természetesen, am ennyiben az ügyben egyi

irodánkat 2 06. 1-231-

etést igényel, úgy kérem hétköznaponként 99 és 12 óra közön keresse
-74
7. telefonszámon, vagi írásban az elektronikus levelezési círnen

Budap est, 2020. okióber 5.

45,
Tisztelemek

asíruktúra Fejlesztő Z aertkörűen működő

képvi:

Bészvén

s1PO S TÜGYVÉD
B,
IRODA

1054 BUDAPES
.430 17231

ÁERE UTCA 8, V. EMELET ). A.
05 74" EMAIL: KISAJGÜRSET HU

gyi Kisérőlevél vételi ajánlatboz Badapcsi Beherület 56818/6 ingatlan
íprojektkéd:VOog8O.09)
1KMI
IGE Zrt Társash
Budapest
Baross utca $4.
1084

;

"Tisztelt Társasházkezelő Iroda!

A Sipos Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd, Magyarország Kormányának programjában
szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű cél megvalósításá ával, nevezetesena , Rákos-Hatvan

vonalszakasz,

azon

belűl a Keleti pu. - Kőbánya

felső között a 3. vágány

kiépítése"? elnevezésű projekiel

kapcsolatban a Magyar Állam nevében eljáró NIIF Nemzeti Infrastrukrúra Fejlesztő Zánkörűen működő
Részvénytársaság (tová ábbiakban: NIF Zrt, székhelyi 1134 Budapest, Váci út 45.) jogi képviseletében a csatolt
mellékletben levő vételi ajánlatot küldjük az Önök kezelésében levő Budapest VIII. Kerület Salgótarjáni utca 7.

sz.

alati

Társasház

tulajdonában

Icvő,

Budapest

Belterület

38818/6

ingatlant

is érintő

bernházással

kapcsolatosan.
A beruházás megvalósulása - a 2007. évi CXNIII. számú törvény 2. § e.) pontja alapján - kísajárhás alapjául szolgáló
közérdek, és mivel a vasút nyomvona ala több ingatlam is érim, e területek tulajdonjogát — a kisajátítási tervvel
összhangban - a Magyar Állam kívánja megszerezni a NIF Zn. vagyonkezelői jogának egyidejű bejegyzése mellen

A mellékletkért

megküldön véteti ajánlattal egyezően tájékoztatjuk Önöket, hogya NIF Zn. beruházásában

megvalósuló, fent megjelöl vasúr megépítése 26 m2 vonatkozásában érinti a Budapest Belterület 38818/6 hrsz.-ú,
mindösszesen 1546 m2 területnagyságú ingatlam, melynek az ingatlan: nyilvántanás szerimt az Önök képviseletében
levő társasház 1/1 arányban a tulajdonosa.
A társasház 1/1 arányú tulaj jdorjogára tekintettel a té: erszerzéssel érimen 26 m2 területű ingatlanrészért ingatlanforgalmi szakértői vél leményben megállapítornt fajlagos énék alapján - 1.049.282,- Forint kártalanítási
ellenénéket (továbbiakban Kártalanítási ellenérték) ajánlunk fel teljes kártalanításként.
A csatolr vételi ajánlatunkat a jelen levél kézhezvételétől számított 30 naptári napig tartjuk fenn. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy kizárólag a jelen véreli ajánlatban foglal felrérelek,
azaz a vételi ajánlatunk
válrozatlan tartalmú elfogadása esetén köt Megpbizónk kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést.
Amennyiben a vételi ajáolatunkai elfogadja a társasház, és a kisajátítást helyettesítő adásvételi SZE. údésr
meg kívánja köru úgy kérjük, hogy a mellékelt adatlap megfelelő részeinek kíróltése
és aláírása urán
ű
onélvező illetve egyéb jogosult cserén az ú aláírásukkal ellátva)
szíveskedjen v
aküldeni - jelen
levelünk kézhezvéredézől számított JÓ napon belül- ajánlott küldeményként ügyvédi irodánk címúres

1054
Természetesen, amenmaben
vodánka
06-1-231
74

$ipas Ügyvédi Iroda
Budapest, Szemere utca 8, V./1.

19 és 12 óra közön

az

velefe

Tisztelete

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűcn működő
képv.:

készvénytársa

es5t

