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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 303/2008.(IV. 22.) 
Kt. határozatával úgy döntött, hogy a 209961/25 hrsz-ú ingatlan Viorent Kft. tulajdonában 
lévő, 10516/14875 tulajdoni hányadát nem kívánja megvásárolni a Viorent Kft. és a CS 
Ingatlan Kft. között 2008. 03. 06-án létrejött adásvételi szerződésben szereplő 
300.000.000,- Ft + ÁFA összegért. Egyúttal felhatalmazta a Polgármestert az elővásárlási 
jogról való lemondásról szóló nyilatkozat aláírására. (3. számú melléklet) 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága 
a 65/2008. (V. 08.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Szállító utcai 209961/25 hrsz-ú 
ingatlan önkormányzati tulajdonrészét nem kívánja értékesíteni. Továbbá, felkérte a 
Polgármestert, hogy a telek önálló kiszabályozása érdekében a szükséges lépéseket tegye 
meg. (4. számú melléklet) 
 
A CS Ingatlan Kft. nyilatkozatában tájékoztatta a CSEVAK Zrt.-t, hogy a 209961/25 hrsz-ú 
ingatlan megosztását támogatja, az ehhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot és 
hozzájárulást megadja, a megosztás költségeihez a tulajdoni illetőségnek mértéke szerint 
kíván hozzájárulni. 
 
A 209961/25 hrsz-ú ingatlan megosztásáról szóló T-83603 ttsz. változási vázrajz elkészült, a 
földhivatali záradékolása megtörtént, az építéshatósági engedélyezése jelenleg folyamatban 
van. Az ingatlan-nyilvántartási átvezetés végrehajtásához jogerős (építésügyi hatósági) 
engedély, valamint a tulajdonközösséget megszüntető szerződés aláírása szükséges. 
 
A CS Ingatlan Kft. 2009. 01. 28-án kelt levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, 
hogy a Viorent Kft. és CS Ingatlan Kft. között 2008. 03. 06-án kötött adásvételi szerződést az 
Illetéktörvény vonatkozó rendelkezéseinek megváltozására tekintettel 2009. 01. 19. napjával 
felbontják, majd ezt követően 2009. 01. 19. napján 280.000.000,- Ft + ÁFA vételáron 
ismételten megkötik. Egyben a Vevő CS Ingatlan Kft. – a 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 145. § 
(2) bekezdése alapján - kéri Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának elővásárlási 
jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát.  (5. számú melléklet) 
 
Az elővásárlási jog gyakorlásáról, amennyiben az elővásárlási joggal érintett ingatlan vételára 
a 100 millió Ft-ot meghaladja – az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI. 27.) Kt. rendelet (vagyonrendelet) 23. § (2) c) pontja 
szerint – a Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményének ismeretében a Képviselő-testület 
dönt.  
 
Tekintettel arra, hogy a 2008. áprilisi állapothoz képest az ingatlan hasznosíthatóságában 
érdemi változás nem történt, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 209961/25 hrsz alatti 
ingatlan 10516/14875-öd tulajdoni hányadú ingatlanrészének ismételt értékesítésével 
kapcsolatban fennálló elővásárlási jogával ne éljen. 
 
Budapest, 2009. március 02. 
 

Tóth Mihály 
Polgármester 

 



 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve. 
2. számú melléklet: 303/2008. (IV. 22.) Kt. határozat.  
3. számú melléklet: 65/2008.(V.08) TB határozat. 
4. számú melléklet: Kérelem, adásvételi szerződés felbontásával, valamit az új 2009. 01. 

19-i adásvételi szerződéssel. 
5. számú melléklet: Tulajdoni lap kivonat. 
6. 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 megvásárolni a 
Viorent Kft. és a CS Ingatlan Kft. között 2009. 01. 19-én létrejött adásvételi 
szerződésben szereplő 280.000.000,- Ft + ÁFA összegért. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: 2009. 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: 
  

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok átvezetésre kerültek. 
 
Budapest, 2009. március 3. 
 
                                                                                    Kernné dr. Kulcsár Dóra sk. 
                                                                                       Igazgatási Irodavezető 
 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok átvezetésre kerültek. 

 
Budapest, 2009. március 3. 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
                                                                              Városgazdálkodási Ágazatvezető 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
2. számú melléklet: 

 



3. számú melléklet: 
 

 



4. számú melléklet /1. oldal 
 

 
 



4. számú melléklet / 2. oldal 
 

 
 



4. számú melléklet / 3. oldal 
 

 
 



4. számú melléklet / 4. oldal 
 

 
 



4. számú melléklet / 5. oldal 
 

 
 



4. számú melléklet / 6. oldal 
 

 



5. számú melléklet / 1. oldal 
 

 
 



5. melléklet / 2. oldal 
 

 
 



5. melléklet / 3.oldal 
 

 
 



6. számú melléklet: 
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