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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Rendecki Krisztina Klára (továbbiakban: Bérlő), a Kistarcsa Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 2143 Kistarcsa, Szabadság út 38. szám 8. ajtó alatti önkormányzati 
tulajdonú bérlakás jelenlegi bérlője 2018. október 16. napján érkezett levelében jelezte, hogy 
a bérleményt meg kívánja vásárolni. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
218/2018. (XI. 28.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Kistarcsa Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában lévő 2143, Kistarcsa Szabadság út. 38. fsz. 8. szám alatti az 
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1703/2/A/8 hrsz-ú 26 m2 alapterületű lakás és 1703/2/A/9 
hrsz-ú 11 m2 alapterületű garázs ingatlanokból álló, ténylegesen lakás rendeltetésmódú 
önkormányzati bérlakás ingatlant 6 182 640 Ft vételáron ajánlja fel Bérlőnek megvételre.  
 
A vételi ajánlatot tartalmazó tájékoztató levelet Bérlő 2018. december 11-én vette át, a 
rendelkezésére álló 30 napos határidőn belül, 2019. január 7-én érkezett válaszában akként 
nyilatkozott, hogy a felajánlott vételárat elfogadja (1. számú melléklet).  
 
Kérte, hogy az ingatlant 15 évi részletfizetési kedvezménnyel vásárolhassa meg, akként, hogy 
az első vételárrészletet a vételár 20 %-ában legkésőbb 2019. május 15. napjáig teljesíti. 
Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 5/1999. (I.27.) számú önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6.§ (1) bekezdése a)-b) pontjai alapján 
vevő kérelmére legalább 15 évi részletfizetési kedvezményt kell adni, továbbá vevőnek a 
szerződés megkötésekor a megállapított vételár legalább 20%-ának megfelelő összegben kell 
az első vételárrészletet teljesítenie. Az idézett jogszabályi rendelkezés alapján az 
Önkormányzatnak mind a 15 évi részletfizetés lehetőségét, mind az első vételárrészlet 20 %-
ban történő fizetését biztosítania kell Vevő részére. 
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Bérlő továbbá azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a tavaly szeptemberben 
elvégzett ingatlan szigetelés számlával igazolt 296 052 Ft összegű költsége levonható legyen 
a bérleti díjból vagy a vételárból.  
A rendelkezésünkre álló iratok alapján megállapítható, hogy Bérlő 2015. május 11-én kelt, az 
eredeti bérleti szerződésének további 5 évvel történő meghosszabbítására vonatkozó levelében 
az Önkormányzat jóváhagyását kérte a falak és a tető szigeteléséhez. Az eladási ajánlatot 
megalapozó értékbecslés az ingatlan forgalmi értékét akként állapította meg 7 300 000 Ft 
összegben, hogy az ingatlanon már a bérlő által elkészített szigetelés elkészült. Az 
önkormányzati rendelet 4. § 5) bekezdése szerint a forgalmi értékből le kell vonni az 
elővásárlásra jogosultnak az önkormányzati lakásra fordított, az Önkormányzat 
hozzájárulásával elvégzett és meg nem térített értéknövelő beruházásainak számlákkal igazolt 
értékét. 
 
A fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Képviselő-testület a szigetelés költségeinek 
igazolásaként a mellékelt Nap 19 Kft. által kiállított 2018/04864 számú számlát (2. számú 
melléklet) fogadja el, és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bérlő részére 
tett vételi ajánlat szerinti eladási árat az igazolt költség összegével csökkentve, 5 886 588 Ft-
ban állapítsa meg (6 182 640 Ft - 296 052 Ft, azaz 5 886 588 Ft.). 
 
Bérlő kérte továbbá, hogy az ingatlant férjével, Pop László Józseffel közösen, ½ - ½ tulajdoni 
hányadban vásárolhassa meg. Kérelméhez másolatban csatolta a házassági anyakönyvi 
kivonatát. Bérlő házastársa jelenleg is életvitelszerűen az ingatlanban lakik, hozzájárul a 
fenntartással járó költségekhez. Az Önkormányzat érdekeivel nem áll ellentétben a házastárs 
tulajdonszerzése, előnye, hogy két vevőként szerződő fél a vételárrészletek jövőbeli 
megfizetése vonatkozásában nagyobb biztosítékot jelent. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsa 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 2143, Kistarcsa Szabadság út. 38. 
fsz. 8. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1703/2/A/8 hrsz-ú 26 m2 
alapterületű lakás és 1703/2/A/9 hrsz-ú 11 m2 alapterületű garázs ingatlanokból álló, 
ténylegesen lakás rendeltetésmódú önkormányzati bérlakás szigeteléséhez Rendecki 
Krisztina Klára (2143 Kistarcsa, Szabadság út 38.) bérlő kérelmére hozzájárul, a 
2018/04864 számú számlát elfogadja.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 218/2018. (XI. 
28.) számú határozatában meghatározott 6 182 640 Ft összegű vételárát 5 886 588 Ft 
összegre módosítja.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlant 
5 886 588 Ft összegű vételáron az ingatlan jelenlegi bérlőjének, Rendecki Krisztina 
Klárának és házastársának, Pop László Józsefnek ½ - ½ tulajdoni hányadban értékesíti.  
 
A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 
elkészíttetéséről, azzal, hogy a szerződéskötési költségek, továbbá a tulajdonváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei Vevőket terhelik, továbbá 
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felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést és az egyéb kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja. 
 
Határid ő: azonnal, az adásvételi szerződés megkötése tekintetében 2019. április 30. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. január 15. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 


