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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 
 
 

Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 2012. június 6-i 
ülésén az alábbi GB 240/2012. (VI.06.) sz. határozatot hozta: 
„A Gazdasági Bizottság a Bp., IX., Bokréta u. 27. földszint I. sz. alatti (hrsz: 37437/0/A/1) 82,58 m2 
alapterületű helyiség Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő részére történő 
elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat 17.500.000 Ft forgalmi értékben határozza meg, mely vételárat 
a bérlő egy összegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az 
adás-vételi szerződés megkötéséről és aláírásáról.” 
 

A bizottsági határozat végrehajtási határideje 90 nap volt.  A Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. részére megküldött eladási ajánlatban nyilatkoztunk, hogy ajánlatunk a kézhezvételtől 
számított 90 napig érvényes, a 90 nap letelte után érvényét veszti.  A tértivevény tanúsága szerint a cég 
ügyvezetője, Somorjai Péter az eladási ajánlatot 2012. július 5-én vette át, így annak érvényessége 
2012. október 4-én lejárt. 
 
A Fénysziget Kft. ügyvezetője 2012. október 1-én kelt levélével az Önkormányzathoz fordult, melyben 
az általa bérelt Bp., IX. Bokréta u. 27. fsz. I. sz. alatti helyiségre vonatkozó eladási ajánlat érvényességi 
határidejének 90 nappal történő meghosszabbítását kérte. Az ajánlat így 2012. január 4-ig lenne 
érvényes. Tekintettel azonban az év végi ünnepekre, illetve a közigazgatási szünet okozta ügyintézési 
nehézségekre, pozitív döntés esetén javasoljuk az eladási ajánlat érvényességi határidejét 2013. január 
15. napjáig meghosszabbítani. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy a helyiségre vonatkozó ingatlanforgalmi 
értékbecslés 2012. május 22-én készült és 6 hónapig érvényes.  Megkeresésünkre az ingatlanforgalmi 
szakértő úgy nyilatkozott, hogy a megállapított forgalmi értéken nem kíván változtatni, azt az 
érvényességének lejártát követően még 3 hónapig fenntartja. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Bp., 
IX. Bokréta u. 27. fsz. I. sz. alatti helyiségre vonatkozó eladási ajánlat érvényességi határidejének 
meghosszabbítása ügyében dönteni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2012. október 26. 
 
 
 
                                                                                                          Varga József s.k. 
                                                                                                         alpolgármester 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 „A” változat 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy a 
GB. 240/2012.(VI.06.) sz. határozat alapján a Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
bérlő részére, a Bp., IX., Bokréta u. 27. földszint I. sz. alatti (hrsz: 37437/0/A/1) 82,58 m2 alapterületű 
helyiség elidegenítésére vonatkozó eladási ajánlat határidejét 2013. január 15. napjában határozza 
meg.                                   
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               
Határidő: 2013. január 15. 
 
 
„B” változat 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy a 
Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő részére, a Bp., IX., Bokréta u. 27. földszint 
I. sz. alatti (hrsz: 37437/0/A/1) 82,58 m2 alapterületű helyiség elidegenítéséhez nem járul hozzá.                                   
 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               
Határidő: 30 nap 


