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ELŐTERJESZTÉS 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

2022. április 20-i rendkívüli ülésére 
 
 
 
Tárgy: Jelzálogjog bejegyzése az Önkormányzatot követő második ranghelyre 
 
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette: Vagyonkezelési Iroda 
 
 
 
Előzetesen tárgyalja: 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Melegh Mónika s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
 

igen  

nem X 

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. X 

  



 
 

Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság! 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 12.) rendelet 11. § (4) 
bekezdése értelmében  
„Jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre – amennyiben az nem veszélyezteti az önkormányzati 
követelés teljesülését - az önkormányzati követelés döntés időpontjában még fennálló összegének 
figyelembe vételével  

a) 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 
b) 5 millió Ft értékhatár felett a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság jogosult.” 

 
Dr. Kunhegyi Mária a Bp. IX. ker. Kinizsi u. 31. fszt. 1. szám (36852/0/A/4 hrsz.) alatti 2 szobás, 
komfortos, 77,00 m2 alapterületű lakást 2020. február 28. napján vásárolta meg az Önkormányzattól, 15 
éves, 2035. február 28-ig tartó részletfizetés mellett, az Önkormányzat javára 16.313.600,-Ft és 
járulékai erejéig jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom került 
feljegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
Dr. Kunhegyi Mária kérelmében leírta, hogy szeretnének élni a 2022. december 31. napjáig igénybe 
vehető otthon felújítási támogatással, lakásukat szeretnék felújítani. Az otthon felújítási támogatás 
utólagos finanszírozású, a szükséges összeg nem áll rendelkezésükre, ezért benyújtották hitelkérelmüket 
az OTP Bankhoz. A hitel összege 6.000.000,-Ft állami kamattámogatott hitel, 10 éves futamidőre fix 
kamatozással. 
 

Fentiek alapján kérik az Önkormányzat hozzájárulását, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest 
Nádor u. 21.) javára az Önkormányzatot követő második ranghelyre – a kölcsön összege és járulékai 
erejéig – önálló jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztethessenek be az 
ingatlan-nyilvántartásba. 
 
Dr. Kunhegyi Mária az Önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz, a 
törlesztő-részleteket az ütemezésnek megfelelően fizeti, elmaradása nincs, a futamidő végéig fennálló 
követelés összege: 17.462.628,-Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy dr. Kunhegyi Mária az Önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettségének eleget 
tesz, továbbá az újabb jelzálogjog bejegyzése – a kölcsön összegét figyelembe véve – az önkormányzati 
követelés megtérülését nem veszélyezteti, kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését szíveskedjen 
meghozni. 
 
Budapest, 2022. április 7. 
 
 Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 
 

 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottsága hozzájárul, hogy a 36852/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Bp. IX. ker., Kinizsi 
u. 31. fszt. 1 ajtószám alatti ingatlanra Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatát követő második ranghelyre az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest Nádor u. 
21.) javára 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint 
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 


