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Tisztelt Képviselő-testület! 

Prokob Tibor, özv. Prokob Tiborné és Magyar Lászlóné 2006. 09. 11-én kelt levelükben 
megvételre ajánlották fel az Önkormányzatunk részre a tulajdonukban lévő Budapest XXI. 
kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 helyrajzi számú lakóingatlanukat. A levél tartalma szerint 
az 540 m2 területű telken lévő, 165 m2 alapterületű lakóépület 3 db 2 szoba összkomfortos, 
külön-bejáratú lakást tartalmaz. Az ingatlan irányárát a tulajdonosok 32.000.000,- Ft-ban 
határozták meg. 

A fent nevezett ingatlant Budapest-Csepel Önkormányzata 43/2004. (XI.16.) Kt. számú 
határozatával elfogadott CSSZT-XXI-07 jelű Csepel Városközpont Rehabilitációs Szabályozási 
Terve I-XXI-V jelű, lakófunkciót is tartalmazó intézményterület építési övezetébe sorolja (1. 
számú melléklet). 

A CSEVAK Kft. a 1/1122/1/2007/107. hivatkozási számú válaszlevelében közölte, hogy az 
ajánlat elbírálásához az ingatlan építményeire vonatkozó jogerős használatbavételi engedély 
bemutatása mindenképen szükséges. A vagyonkezelő tájékoztatta továbbá a felajánlókat, hogy a 
helyszíni bejárás alapján a 3 lakás független bérleményként történő hasznosítása –az 
infrastruktúra szétválasztása miatt– az új tulajdonos számára kb. 5.000.000,- Ft-os  becsült 
költséget jelent, melyet –szerződéskötés esetén– az ingatlan vételárának megállapításánál 
figyelembe kell venni. A vagyonkezelő jelezte, hogy az előbb leírtak elfogadása lehet a további 
tárgyalások alapja. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Városépítési Irodája a 
02-1180-12/2007. ügyiratszámon végleges jellegű fennmaradási és használatbavételi engedélyt 
adott a Csőgyár u. 48. című ingatlanon lévő 2 lakásos lakóépületre. A fennmaradási és 
használatbavételi engedéllyel kialakult az 1. számú 76, 86 m2 alapterületű, valamint a 2. számú 
93, 81 m2 alapterületű lakás. A fennmaradási és használatbavételi engedély 2007. 08. 23-án lett 
jogerős. 

A fennmaradási és használatbavételi engedély jogerőre emelkedése után a CSEVAK Csepeli 
Vagyonkezelő Zrt. 2007. 10. 10-vel értékbecslést készítetett, mely az 548 m2 nagyságú, 2 lakásos 
laképülettel rendelkező ingatlan forgalmi értékét nettó 27.100.000,- Ft-ban határozta meg (2. 
számú melléklet). 

Önkormányzatunknak nincsen olyan kötelezettségvállalása, mely szerint a fenti ingatlant 
adásvétellel, vagy kisajátítással meg kellene szereznie. 

A CSEVAK Zrt. munkatársainak véleménye szerint az ingatlan megvásárlása csak egy, a 
Budapest XXI. ker. Budafoki út – II. Rákóczi Ferenc út – Koltói Anna utca – Csőgyár utca által 
határolt tömböt érintő ingatlanfejlesztési koncepció kidolgozása és végrehajtása részeként lehetne 
kifizetődő. Tekintettel arra, hogy ilyen dokumentum nem áll készen, az ingatlant a jelenlegi 
állapotában a megvásárlás után csak bérbeadással lehetne hasznosítani, ezért az ingatlan 
megvásárlása a fent meghatározott értéken nem indokolt! 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 
37/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. számú rendeletének 21.§ (7) 
bekezdése alapján a jelen vagyontárgy megszerzéséről a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján, 
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annak figyelembevételével a Képviselő-testület dönthet, ezért kérem az előterjesztés megvitatását 
és a határozati javaslat elfogadását. 

Amennyiben a Képviselő-testület úgy kíván dönteni, hogy Önkormányzatunk a 210180 hrsz-ú 
ingatlant mégis szerezze meg adásvétel útján, úgy kérem az ajánlati vételárat is meghatározni 
szíveskedjenek. 

 

 
Szenteczky János 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Az előterjesztés egyeztetve 
2. számú melléklet: CSSZT-XXI-07. sz. KSZT kivonata 
3. számú melléklet: értékbecslés 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Prokob Tibor, 
özv. Prokob Tiborné, valamint Magyar Lászlóné kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest XXI. 
Kerület 210180 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XXI. Kerület Csőgyár u. 48. szám alatt 
található, „kivett lakóház udvar” megjelölésű ingatlant nem kívánja megvásárolni. Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az elutasító 
döntésről az érintetteket levélben értesítse. 

Határidő: 
elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2008. február 15.  

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra mb. irodavezetővel. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

A javasolt módosítások, illetve észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2008. január 3. 
 
                                                                                    Kernné dr. Kulcsár Dóra sk. 
                                                                                            mb.  irodavezető 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

A javasolt módosítások, illetve észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2008. január 3. 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
                                                                              városgazdálkodási ágazatvezető 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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