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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest-Csepel Önkormányzata a 44/2004. (XI.26.) Kt. számú rendeletével (CSSZT-XXI-
07. számon) elfogadta a Csepel Városközpont Rehabilitációs szabályozási tervét, melyben a 
Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc utca 58. című, 210380 hrsz-ú, Drenda István 
tulajdonában és Drenda Istvánné haszonélvezetében lévő ingatlan a „Csepeli Gerincútba futó” 
fő gyalogútként szerepel. 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2008.(I. 24.) 
számú határozatával úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Budapest XXI. 
Kerület Bajáki Ferenc u. 58. című, 210380 hrsz-ú ingatlan – a lakásépítési céltartalék terhére 
10.608.000, -Ft + ÁFA, azaz kerekítve bruttó 12.730.000,- Ft vételáron történő – 
megvételéről szóló adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Drenda István 2008. 02. 11-én tett nyilatkozatában tájékozatta Önkormányzatunkat, hogy a 
nem esik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA 
törvény) 5.§ (1) és 6.§ (4) pontja szerinti adóalanyi körébe, továbbá jelezte, hogy a vételár 
esetében azonban az ÁFÁ-val növelt, 2007. 11. 20-án kelt értékbecslésben szereplő, „ingatlan 
valós piaci értékét” azaz 12.730.000,- Ft-ot tartja számára elfogadhatónak. (Az értékbecslő 
2008. 02. 11-én nyilatkozatot tett, melyben az értékbecslés érvényességének határidejét az 
eredeti 90 napról 120 napra módosította.) 
 
Mivel az eladó nem esik az ÁFA törvény adóalanyi körébe, ezért a tárgyi ingatlan adásvétel 
Önkormányzatunk számára ÁFA kifizetési kötelezettséget nem teremt. 
 
Tekintettel arra, hogy a Bajáki F. u. 58. szám alatti ingatlan megszerzése Drenda István által 
készítetett értékbecslésben meghatározott érték alatt –közös megegyezés hiányában– 
valószínűleg nem lehetséges, valamint arra, hogy Önkormányzatunk a hasonló ügyekben 
tanúsított eddigi ügymeneteiben is törekedett rá, hogy a szükségesnél jobban ne terhelje az 
egyébként is nehéz helyzetű családok életvitelét, kérem a Képviselő-testület döntésével 
módosítsa a 17/2008.(I.24.) Kt. határozatát úgy, hogy a határozatban szereplő „10.608.000- 
Ft + ÁFA, azaz kerekítve bruttó 12.730.000,- Ft” helyett 12.730.000,- Ft vételár szerepeljen. 
 
Budapest, 2008. február 11. 
 
 

Szenteczky János 
  vezérigazgató 

 
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: 2007. 11. 20-án kelt értékbecslés. 
2. számú melléklet: Drenda István nyilatkozata. 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. január 24-én 
megtartott Képviselő-testületi ülésén elfogadott 17/2008.(I. 24.) Kt. számú határozatát úgy 
módosítja, hogy a Bajáki F. u. 58. című, 210380 hrsz-ú ingatlan vételárát 12.730.000,- Ft -ban 
állapítja meg. 

Határidő: 
elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2008. évi költségvetés tervezésekor  

Felelős: Szenteczky János vezérigazgató 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához  minősített többségű szavazat szükséges. 
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2. számú melléklet 
 

 
 

 
 



3. számú melléklet 
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