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Tisztelt Po|gármester Úr, Tisztett Gazdasági Bizottság!

A Bp., XX. ker. L72382/o/^/5. hrsz.-rj, természetben a Kossuth Lajos u. 6g-7L. sz' a|att találhatÓ
ingatlannal kapcso|atban 20L7,o5,22.-én kére|met terjesztettem e|ó SzabÓ MiklÓs és SzabÓné
Sohajda |rén eladÓk, va|amint Varga Va|entina |lona vevó kozcitt |étrejott adásvéte|i szerzódésse|
kapcso|atban a Po|gármesteri Hivata|t megi||etö e|6vásár|ási jogra vonatkozÓ |emondÓ nyí|atkozat
kiadása érdekében. Elektronikus rjton arrÓl tájékoztattak, hogy a Gazdasági Bizottság dontése a|apján
é|ni kívá nnak e|ővásárlási jogukka|'

A2ol7.06.19.-én kézhezvett 129l2oí-7.(v|.o6.) GB. sz. határozatukka|kapcso|atban kérem onÖket,
hogy azt fe|iilvizsgá|ni szíveskedjenek az a|ábbi indokok alapján:

1'. Szerzódó felek az adásvéte|i szerzódést 2oL7,o4.o4'-én k<jtotték meg az ugyanazon a napon
beszerzett e-hiteles tulajdoni lap a|apján' A tu|ajdoni |apon az e|óvásárlási jogosu|tság nem
kerti|t felt ntetésre,- annak Il|. része, vagyis a teher lap, csupán a kerÜ|eti Önkormányzatot,
va|amint az onkormányzat AdőhatÓságát megiIletó jelzá|ogjogokat tartaImazta.

2. A szerzódéskcitést megelózón fo|yamatosan egyeztettem az AdÓcsoporttal a fennál|Ó tartozás
pontosítása és a t r|ési engedé|y beny jtásával kapcso|atban az adásvéteIi szerzódés
megkothetósége érdekében, de az Adőcsoport sem tájékoztatott az e|óvásár|ási jog
fennál|ásárő|.

3. Az adásvéte|i szerzŐdés megkotésére VonatkozÓ e|ózetes
tájékozattak az e|Ővásár|ási jog fenná||ásárÓ|, mert errŐ|
e||enére, hogy az ingat|ant 1999-ben vásárották meg, mí8
ben tortént. EbbóI kovetkezŐen az akkori tu|ajdonosok
teher alapításárÓ|.

4. Az elóvásár|ási jogot csupán az ingat|an torzs|apjára jegyeztették be" ennek ktjvetkeztében a
szerzódés megkotését mege|ózóen, i||etve annak megkotésekor sem a fe|eknek, sem e|járÓ
tigyvédnek, sem a kozos képvise|ónek nem volt tudomása a Hivata|t megi|letó jogrÓ|. ErrŐ|
csupán a F<j|dhivataI végzéséból szereztek tudomást az érdeke|tek'

5. Az e|óvásárlási jog ismeret|ensége miatt a bejegyzett terhek kiegyen|ítését kovetóen
megtortént az ingat|an birtokbaadása is. A szerzódés 4. pontjában rogzítésre ker |t az
ingatlan rende|tetésszeriÍ haszná|atra aIkalmatlan á|lapota, mely miatt az j tu|ajdonos
haIadéktalanuI intézkedett annak rendbe téteIe és rendeitetésszerrj trasznatatanat
helyreál|ítás iránt. A foldhivata|i végzésig vevó 4.355.287.-forint cÍsszeget ruházott be az
ingat|anba, me|y munká|atok részletezését a szám|a, il|etve annak melléklete tarta|mazza,
melyeket csatolok.

megbeszéIések során e|adÓk sem
nekik sem Vo|t tudomásuk annak
az e|övásár|ási jog a|apítása 2Oo4-
tájékoztatása sem tortént meg a



A fe|újítás ha|adékta|an megkezdését nem csupán a mie|őbbi haszná|atba véte| indoko|ta,
hanem az is, hogy az ingatlan o|yan |erom|ott, penészes á||apotban volt, mely már a |akók és
a közös képvise|ő azonna|i intézkedési kérését eredményezte fé|ve attól, hogy a fertőzött
á|lapot többi aIbetétre is átterjedhet.
A fenti 5. pont szerinti beruházás el|enénéke vevőt a Polgármesteri Hivata|tó| a véte|áron
fe|ii| megi||eti, amennyiben je|en fe|ü|vizsgá|ati kére|met kedvezőt|enü| bírá|nák e|, hiszen
fe|ek jóhiszeműen jártak e|, vevő jóhiszeműen és nem csak saját, hanem közös érdek miatt
tett ha|adéktalan he|yreál|ítási intézkedéseket.

Fenti indokok, va|amint arra való tekintette|, hogy e|kerÜ|jük az eset|eges jogvita bírósági útra
terelését, arra kérem önöket, hogy döntésüket fe|ütvizsgálva járu|janak hozzá a már megkötött és
te|jesedésbe ment adásvéte|l szerződés hatályosságához.

Je|en kéreImemet Po|gármester Úrnak és a Vagyongazdá|kodási osztá|ynak közvetlenÜ| megkü|döm'

Budapest, 2017.06.20.
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Szám|a melléklet elkészült munkák

Készült a Budapest XX. ker. Kossuth Lajos 69-7| ataksori lakás üzlet

|/' Alaksori helyiségből szemet sörös dobozok büdös ruhák
ágyneműk bezsákolása kihordása e|szá|| ítása lerakó hú.
l50 zsák, A: 400 ó0.000

D:600
2l . Gombás b torok és ágy ak szétszedése kihordása

e|száIlítása lerakÓ hel yre
12,m3 A: 6000

D:7000
72,000

3/. Kazettás fa és iiveg borítás elbontása mennyezetrŐl és oldalfalről180,m2 D:600

4/. Befa|azott ajtők ablakok és wc helyiségek bontása
gom bás v á|aszfa|ak elbontása
96,m2 D:2000

100,000

390,000

120,000

190,000

90.000

84,000

109,000

192,000

1 15 ,200

504,000

150,000

234,000

350,000

260,000

5l. Megm arat falak gombás vakolat leverése
144, m2 D:g00

6/ . Sit kihordás elszá|lítás lerakÓ helyre
84 m3, 4:5000 420,000

D:6000
7l oldalfalak szigetelése

A: 1000
D:1500

8l . VáIas zfa|ak fa|azása
52, m2 4:7500

D:4500
9l oldalfal vakolás 5 cm vtg ban

l00, Ín2 A: l 20O
D:3500

|a/ . Vastag oldalfalak szigetelése hungarocellel
há|ózással gleteléssel .-)

100, m2

100, m2 A:1800
D:26A

Anyagkti|tség:
Díj kti|tség :

/rta 27"/" :

Osszesen .

Cég: Maszbo team Kft
l l3 l . Budapest XIII. Ker. Szent Lász!ó
Adó szám: 23 927 3 8 4.2-4 1

!1il:
RT: A6-20-352-03-96

!,342,000

1,342,160
21097,200
3,4290360

925.927
4,355,297

21097,20A

172


