
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Budapest, XX. Damjanich u. 

45. fsz. 2. (hrsz.: 176659/0/A/3) szám alatti 

ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal 

kapcsolatos döntés meghozatalára. 

 

 

 

Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 

 

X. X. az ingatlannyilvántartásban 1/1 arányú tulajdonosa a Budapest XX. kerület 

176659/0/A/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az 1204 Budapest, XX. kerület 

Damjanich utca 45. fsz. 2. szám alatt lévő lakásnak, melyhez a társasházi közös tulajdonból 

128/1000-ed eszmei tulajdoni hányad tartozik. A társasházban 6 albetét található, melyből 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonát képezi a fsz. 1. sz. 

alatti 28 m2 alapterületű egy szobából, fürdőszobából WC-vel, konyhából álló lakás, a 

társasházi közös tulajdonból megillető 128/1000 tulajdoni hányaddal. 

 

X. X. ügyvéd 2020. október 22. napján megkereste az Önkormányzatot, hogy a 2020. október 

16. napján X. X, mint tulajdonos, a jogügyletben, mint eladó, valamint X. X, mint vevő közt 

létrejött ingatlan adásvételi szerződésről tájékoztatást adjon, és egyben kérte az 

Önkormányzat nyilatkozatát az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan. 

 

Szerződő felek az ingatlan vételárát kölcsönösen megegyezve 9.990.000 Ft, azaz 

Kilencmillió-kilencszázkilencven forintban állapították meg. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján: 

5:81.§ (1) A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel 

szemben elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg. 

 

5:85.§ (4) A közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni 

hányad és a lakásra, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó 

tulajdonjog egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető meg. 

 

6:221.§ (1) Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel elővásárlási jogot 

alapít, és a dolgot harmadik személytől származó ajánlat elfogadásával el akarja 

adni, az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatban rögzített feltételek mellett a 

harmadik személyt megelőzve jogosult a dolog megvételére.  

 

6:222.§ (3) Ha a jogosult az ajánlati kötöttség ideje alatt nem tesz elfogadó nyilatkozatot, a 

tulajdonos a dolgot az ajánlatot tevő harmadik személy ajánlatának megfelelően 

vagy annál az eladó számára kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. 
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               (4) Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az 

ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre.  

 

Fenti jogszabályok alapján az Önkormányzat elővásárlásra jogosult. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 22/2012. 

(V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 34. §-a értelmében: 

(1) Az önkormányzatot bármilyen jogcímen megillető elővásárlási jog tekintetében a vételi 

ajánlatban, vagy az adásvételi szerződésben meghatározott érték alapján, a 19. § 

szabályai szerint kell eljárni. 

(2) Elővásárlási jog gyakorlása az önkormányzat költségvetésében e célra biztosított 

előirányzat terhére történhet. 

 

A Rendelet 19. §-a alapján: 

(1) Az üzleti vagyon tekintetében 
a) 25 millió forint forgalmi értéket el nem érően a Gazdasági Bizottság,  

(…) gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 

 

A 2020. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot lakásvásárlásra.  

 

Fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Gazdasági 

Bizottság elé. 

 

Határozati javaslat: 

 

I. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 

Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 

szabályairól szóló 22/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 34. §-a és 19. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy a X. X, mint eladó, valamint X. X, mint 

vevő közt létrejött adásvételi szerződés tárgyát képező Budapest XX. Damjanich utca 

45. fsz. 2. szám alatti, 176659/0/A/3 helyrajzi számon felvett lakás megnevezésű 

ingatlan 1/1 arányú tulajdoni, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 128/1000 

eszmei hányadára vonatkozóan a 9.990.000 Ft összegű vételár ismeretében nem kíván 

élni elővásárlási jogával.  

 

II. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Szabados Ákos polgármester 

Határidő: adott 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

Előterjesztést tárgyalja: Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Borza Márta lakásgazdálkodási ügyintéző 

 

Budapest,  

 

 

 

Kernné dr. Kulcsár Dóra 

osztályvezető 

 

 



 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

  

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Fentiek alapján a képviselő-testületi, valamint a bizottsági előterjesztések tárgyában a 

polgármester az alpolgármesterekkel, a frakcióvezetőkkel, valamint az illetékes bizottságok 

elnökeivel történt egyeztetés után hozza meg a döntést. 

 


