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123/2016. (XI.30.) sz. előterjesztés 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 30-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a Rigó u. 4. számú ingatlan értékesítésére 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette:   Mihályi Dorka vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 
   Pál József irodavezető 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges a 23/2015. (X.30.) számú 
önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése szerint. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a Rigó u. 4. számú ingatlan értékesítésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 362. hrsz-ú, természetben Rigó u. 4. szám alatti 
kétlakásos lakóház ”B” lakásának bérlője, Seiber Béla Györgyné sz. Nagy Éva (2011 
Budakalász, Rigó u. 4/B.) vételi szándékot nyújtott be a teljes ingatlan megvásárlására. 
Tekintettel arra, hogy Bérlőnek semmilyen tartozása nincs az Önkormányzat felé, és az ”A” 
lakás bérlői Lukács Imre és Takács Mathias hivatalos nyilatkozatban lemondtak az 
elővásárlási jogukról, ezért fenti ingatlanra Seiber Bélánét elővásárlási jog illeti meg. 
Budakalász Város Önkormányzata, mint tulajdonos a 362. hrsz-ú ingatlan ”A és B” lakását 
csak egyben tudja értékesíteni, mivel a 2 lakás egy helyrajzi számon szerepel a földhivatali 
nyilvántartásban. Az ingatlan nem esik elidegenítési tilalom alá. A 2016. május 11-én készült 
értékbecslés alapján az ingatlan összértéke: 27.300.000,- Ft. 
A 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés 

a) pontja alapján vevő az adásvételi szerződés megkötésekor a vételár 20 %-át 
megfizeti első vételár részlet címén. 

b) pontja alapján az eladó Önkormányzat 10 évi kamat és költségmentes 
részletfizetést ad vevők részére. 
Fenti ingatlan értékesítésére vonatkozó korábbi határozatokat - 123/2016. (VII.12.), 
137/2016. (IX.29.), 151/2016. (XI.10.) – a Képviselő-testület visszavonja az ”A” lakás bérlője, 
Takács Mathias visszalépése miatt. 
Melléklet:    

 Értékbecslés 

 Kérelem vételi szándékról 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti Seiber Béla Györgyné (szül.: 
Ócsa, 1960. augusztus 1. an.: Bárkányi Erzsébet) magánszemély részére a budakalászi 362 
helyrajzi számú, természetben a 2011 Budakalász, Rigó utca 4. szám alatti lakóházat 
összesen 27.300.000,- Ft vételáron. 
A vevő az adásvételi szerződés aláírásával egy időben az ingatlan vételárának 20 %-át 
megfizeti az eladó részére, első vételár részlet címén. A vételár fennmaradó 80 %-ának 
megfizetésére az Önkormányzat 10 évi kamat és költségmentes részletfizetést engedélyez 
vevő részére. A tulajdonos Önkormányzat az ingatlant tulajdonjog fenntartással értékesíti, 
amelyet a teljes vételár kifizetéséig fenntart. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Az adásvételi szerződés költségei a vevőt terhelik. 
A 123/2016. (VII.12.), 137/2016. (IX.29.), 151/2016. (XI.10.) KT határozatokat a Képviselő-
testület visszavonja. 
Határidő: Szerződés megkötése a határozat kihirdetését követően 90 napon belül  
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2016. november 28.     Rogán László 

polgármester 


































