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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 602/2006.(XII. 19.) Kt. határozatával 
úgy döntött, hogy a 209961/25 hrsz-ú ingatlan 10516/14875 tulajdoni hányadának a VIORENT 
Kft. részéről történő értékesítésénél, mint tulajdonostárs élni kíván elővásárlási jogával,  majd a 
24/2007.(I.23.) Kt. számú határozatával a 602/2006. (XII. 19.) Kt. számú határozatát visszavonta, 
egyúttal felkérte a Polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa. 
 
Ezek után a VIORENT Kft. ingatlanrészét nem értékesítette. 
 
Dr. Pozsonyi Tibor (Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda; 1126 Bp., Nagy Jenő u. 12.), mint a 
VIORENT Kft. (1145 Bp., Thököly út 126. II/4.) jogi képviselője, a 2008. 01. 24-én kelt 
levelében a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt-t alábbiakról tájékoztatta: 
 
A Viorent Kft. 2007. 09. 20. napján kelt szándéknyilatkozatában kijelentette, hogy a 209961/25 
hrsz-ú ingatlan 10516/14875-öd tulajdoni hányadának tulajdonosaként meg kívánja vásárolni a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának tulajdonában lévő 209961/25 hrsz-ú ingatlan 
4359/14875-öd tulajdoni hányadát. 
A Viorent Kft. “Ingatlan forgalmazás” főtevékenységgel foglalkozó gazdasági társaság, melynek 
feltett szándéka, hogy a tulajdonában lévő ingatlanrészét továbbértékesíti a CS Ingatlan 
Ingatlanforgalmazó Kft-nek (1211 Bp., Szállító u. 3.). 
A Viorent Kft. és CS Ingatlan Kft. egyidejűleg tájékoztatták az Önkormányzatunkat, hogy a CS 
Ingatlan Kft. a Viorent Kft. tulajdonában lévő tulajdoni részilletőséget is – az önkormányzati 
tulajdonrész megvásárlására vonatkozó szándékra, illetve annak elfogadására tekintet nélkül – 
meg kívánja vásárolni. Az adásvétel tárgyát képező, Viorent Kft. tulajdonában lévő ingatlanrész 
vételárát 201.000.000,- Ft + ÁFA összegben határozták meg. 
Dr. Pozsonyi Tibor kérte az Önkormányzatunkat, hogy – a Viorent Kft és CS Ingatlan Kft. közötti 
adásvételi szerződéssel kapcsolatban az 1959. évi IV. Tv. (Ptk.) 145. § (2) alapján - az 
elővásárlási jogáról külön nyilatkozatban mondjon le. 
(A Viorent Kft., CS Ingatlan Kft. és Dr. Pozsonyi Tibor által közösen aláírt levélben 
megerősítette, hogy a 2007. szeptember 20-án Önkormányzati ingatlanrész megvételére íródott 
vételi szándéknyilatkozatot továbbra is fenntartják). 
 
A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. értékbecslést készítetett az Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanrész forgalmi értékének meghatározására. 
Az értékbecslő (Estrade Kft.) által 2007. 11. 05-én elkészített értékbecslés az ingatlan nettó 
forgalmi értékét 42.300.000 Ft-ban határozta meg. Az Estrade Kft. 2008. 01. 24-én kelt 
nyilatkozatában a szakértői vélemény érvényességét 2008. 05. 05-ig fenntartja. Ez nettó 9704 Ft-
os négyzetméter árnak felel meg. 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a végső döntés 
meghozatalához szükségesnek találta a vételáron túlmenően a megállapodás egyéb 
részszempontjainak ismeretét. Ezen információk beszerzésére felkérte a Csevak Zrt-t. 
 
A Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda a CSEVAK Zrt. felkérésére 2008. 02. 14-én e-mail 
üzenetben megküldte, a tárgyi adásvételi szerződés tervezetét. 
A 2008. 01. 24-én kelt megkeresésben és a 2008. 02. 14-én megküldött e-mail üzenet szereplő 
szerződési vételár lényegesen eltért egymástól! (A 2008. 01. 24-én kelt megkeresésben 
201.000.000,- Ft + ÁFA, míg a 2008. 02. 14-i üzenetben 300.000.000,- Ft + ÁFA a 209961/25 



hrsz-ú ingatlan 10516/14875-öd tulajdoni hányadú, Viorent Kft. tulajdonában lévő ingatlanrész 
vételára.) Ezért a Csevak Zrt. 2008. 02. 15-én levelet írt Dr. Pozsonyi Tibor ügyvédnek, hogy a 
rendelkezésre álló információk alapján Budapest XXI. Kerület Önkormányzata nem tud a tárgyi 
ingatlanértékesítéssel kapcsolatos elővásárlási jogáról nyilatkozni. Egyben (a Csevak Zrt.) kérte 
az adásvételi szerződés valamennyi tartalmi elemére kiterjedő, az eladó és vevő által is 
elfogadott, Ptk. 365.§ (3) bekezdése szerinti közlés haladéktalan megküldését. 
 
A Viorent Kft. És Cs Ingatlan Kft. 2008. 03. 06-án kelt levelében tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy a közöttük 2008. 03. 06-án, a Bp. XXI. kerület 209961/25 hrsz-ú 
ingatlan 10516/14875tulajdoni illetőség vonatkozásában adásvételi szerződés jött létre. A 
szerződő felek kérték Önkormányzatunkat, hogy a levél mellékleteként megküldött adásvételi 
szerződés ismeretében nyilatkozzunk arról, hogy Önkormányzatunk kíván-e élni elővásárlási 
jogával. A mellékelt adásvételi szerződés szerint a tárgyi ingatlanrész 300.000.000,- Ft + ÁFA 
összegért cserélne gazdát. 
 
A Viorent Kft. és CS Ingatlan Kft. 2008. 03. 17-én kelt közös levében tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy mivel a 2008. 03. 06-án kelt adásvételi szerződésben a Vevő a 
vételárat 15 napon belül köteles a vételárat megfizetni, ezért az elővásárlásra jogosult is köteles 
ezen határidőn belül nyilatkozni. Egyben tájékoztatták Önkormányzatunkat, hogy amennyiben 
levelük kézhezvételétől számított 15 napon belül érdemi nyilatkozatot nem kapnak, azt úgy 
értékelik, hogy (Önkormányzatunk) nem kíván élni elővásárlási jogával. 
2008. 03. 27-én kelt válaszunkban jeleztük, hogy véleményünk szerint „a hatályos jogi 
szabályozás” nem tartalmazza, hogy Önkormányzatunknak az adásvételi szerződésben foglaltak 
miatt 15 napon belül nyilatkoznia kellene az elővásárlási jog gyakorlásáról. Tájékoztattuk a 
levélírókat, hogy a kérelmüket Önkormányzatunk Képviselő-testülete a kérelem beérkezéséhez, 
illetve a kérelem tartalmára készítendő előterjesztés elkészítéséhez viszonyított legkorábbi, azaz a 
2008. 04. 17-én megtartandó testületi ülésén tárgyalni kívánja. 
 
A Bp. XXI. ker. 209961/25 hrsz-ú ingatlan Önkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
37/2007.(XI. 27.) Kt. rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 30.§ (4) bekezdés b.) pontja 
alapján a Tulajdonosi Bizottság dönt. Az elővásárlási jog gyakorlásáról, amennyiben az 
elővásárlási joggal érintett ingatlan vételára a 100 millió Ft-ot meghaladja – a vagyonrendelet 
23.§ (2) c.) pontja szerint – a Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményének ismeretében a 
Képviselő-testület dönt. Fentiekre tekintettel csak a Képviselő-testületi döntés ismeretében 
célszerű az önkormányzati ingatlanrész elidegenítésének kérdéséről a Tulajdonosi Bizottságnak 
állást foglalnia. 
 
A 209961/25 helyrajzi számú ingatlan Önkormányzatunk számára közvetlenül akkor lehetne 
hasznosítható, ha 

• A Viorent Kft-vel fennálló tulajdon közösséget megszüntetnénk, azaz az osztatlan 
tulajdonú ingatlantestből kialakítanánk az önkormányzat tulajdoni hányadának megfelelő 
méretű, önálló ingatlant. A későbbi bérbeadás esetén a bérlő(k) a rendeltetésszerű 
hasznosítást, illetve a bérlemény használatát biztosító építmények (pl.: szociális 
helyiségekkel rendelkező irodaépület) elhelyezését, építését igényelnék. Az építmények 
megépítése Önkormányzatunk beruházási igényét, vagy bérlő tulajdonában lévő 
felépítmény elhelyezését eredményezné. 

• A 209961/25 hrsz-ú ingatlan 10516/14875-öd tulajdoni hányadú, Viorent Kft. 
tulajdonában lévő ingatlanrészt is megvásárolnánk (300.000.000,- Ft + ÁFA összegért). 
A Viorent Kft. ingatlanrészén fennálló építmények az ingatlan jelenlegi és jövőbeni 
hasznosíthatóságát is döntően befolyásolja, hiszen az ingatlan értékébe a jogszerűen 



fennálló építmények értéke is beleszámít, így az építményeket a jelenlegi funkciójára, 
vagy az Önkormányzatunk (23/2000.(IX.26.) Kt. számú rendeletével elfogadott) 
szabályozási tervében meghatározott célra (jelentős zöldterületű intézményterületként) 
lehet hasznosítani. Az Önkormányzati ingatlanrészre készített értékbecslés alapján a 
10516/14875-öd tulajdoni hányad földterületének értéke kb. nettó 102.000.000,- Ft. 
További lehetőség a fennálló építmények elbontása utáni hasznosítása, azonban ez az 
ingatlan értékvesztését eredményezi. A teljes ingatlan adásvétel melletti hasznosításának 
megtérülése csak a hasznosítási cél és az esetleges beruházók szerepvállalása ismeretében 
becsülhető. 

 
Az 209961/25 hrsz-ú ingatlanon meglévő, jogszerűen fennálló építmények közül az egyik átlóg a 
209961/37 hrsz-ú Önkormányzatunk tulajdonában lévő ingatlanra. Az átlógó épületrész 
jogviszonyának rendezése azonban az elővásárlási joggal való éléstől független feladat. Az 
elővásárlási joggal való éléstől függetlenül lehetséges az épületrész helyzetének telekalakítással 
történő rendbetétele. Az elővásárlással történő ingatlanszerzés esetében a rendezés azonos 
tulajdon miatt egyszerűbb. Különböző tulajdonú ingatlanrészek esetében ez csak a 
tulajdonviszony, használati viszonyok rendezése mellett valósítható meg. 
Azonban nem javaslom egy ismeretlen hasznosíthatóságú ingatlanrész 300.000.000,-Ft + ÁFA 
összegen történő megvásárlását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fent leírtak alapján a döntésével Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata ne éljen - a 209961/25 hrsz-ú ingatlan (jelenleg) Viorent Kft. 
tulajdonában lévő 10516/14875-öd tulajdoni hányadú, ingatlanrészének eladásával kapcsolatban 
fennálló – elővásárlási jogával. 
 
Budapest, 2008. március 27. 
 
 

Tóth Mihály 
Polgármester 

 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve. 
2. számú melléklet: Élővásárlási jogról lemondó nyilatkozat. 
3. számú melléklet: Kérelem (2008. 01. 24.) 
4. számú melléklet: Kérelem, adásvételi szerződés (2008. 03. 06.) 
5. számú mellékelt: Viorent Kft. és CS Ingatlan Kft. közös levele (2008. 03. 17.) 
6. számú melléklet: Tulajdoni lap kivonat. 
7. számú melléklet: Helyszínrajz. 



 
Határozati javaslat: 
 

• Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest XXI. kerület, Szállító utcai 209961/25 hrsz-ú ingatlan Viorent Kft. 
tulajdonában lévő 10516/14875-öd tulajdoni hányadát nem kívánja a Viorent Kft. és a CS 
Ingatlan Kft. között 2008. 03. 06-án létrejött adásvételi szerződésben szereplő 
300.000.000,- Ft + ÁFA összegért megvásárolni. Egyben Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen elővásárlási 
jog lemondásáról szóló nyilatkozat aláírására.  
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: 2008. április 1. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
              végrehajtásra: Szenteczky János vezérigazgató 
                                     CSEVAK Zrt. 
 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
 
 



1. számú melléklet: 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási Irodavezetővel 
     Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
  
 Javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
 
Budapest, 2008. 03. 31. 
 
                                                                                    Kernné dr. Kulcsár Dóra sk. 
                                                                                            Igazgatási Irodavezető 
 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 Javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
Budapest, 2008. 03. 31. 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
                                                                              Városgazdálkodási Ágazatvezető 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. számú melléklet: 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., 
képviseli: Tóth Mihály Polgármester), mint a Budapest XXI. kerület Szállító utcai, 
209961/25 hrsz-ú ingatlan 4359/14875 tulajdoni hányadú ingatlanrészének tulajdonosa 
jelen nyilatkozatában kijelenti, hogy a Budapest XXI. kerület Szállító utcai, 209961/25 
hrsz-ú ingatlan Viorent Szolgáltató Kft. (1145 Bp., Thököly út 126. II/4.) tulajdonában 
lévő 10516/14875 tulajdoni hányadú beépített ingatlanrészének a CS Ingatlan 
Ingatlanforgalmazó Kft. (1211 Bp., Szállító utca 3.) részére, 300.000.000,-Ft + ÁFA 
összegért történő értékesítése során nem kíván élni - az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 145.§ 
(2) szerint biztosított -  elővásárlási jogával. 
 
Budapest, 2008. … 
 
 
 
 

Tóth Mihály 
Polgármester 

Dr. Szeles Gábor 
        jegyző 

 
 
 



3. számú melléklet / 1. oldal: 
 

 



3. számú melléklet / 2. oldal: 
 

 



3. számú melléklet / 3. oldal: 
 

 
 
 



4. számú melléklet / 1. oldal: 
 

 



4. számú melléklet / 2. oldal: 
 

 



4. számú melléklet / 3. oldal: 
 



5. számú melléklet: 
 

 



6. számú melléklet: 

 
 
 
 
 
 
 



7. számú melléklet: 
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