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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS

a Berettyóújfalu, Tóth Árpád u. 12. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Berettyóújfalu, Tóth Árpád u. 12. szám alatti, 4278/A. helyrajzi számú lakóház megnevezésű ingatlan egy 86 m² területű önálló építmény. Az építmény Berettyóújfalu Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Berettyóújfalu, belterület 4278 hrsz.-ú ingatlanon áll, az önkormányzati ingatlanra földhasználati jog van bejegyezve az épület mindenkori tulajdonosa javára. 

2018. november 19-én vettük kézhez Dr. Bihary Judit ügyvéd levelét, mely szerint ügyfele, kk. Ajtai Valentin (törvényes képviselője: Ajtai Zsolt) adásvételi szerződés útján, vétel jogcímén meg kívánja szerezni az ingatlant, és mivel az Önkormányzatnak földhasználati jog alapján elővásárlási joga van, kéri, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy elővásárlási jogával kíván-e élni.

Az ügyvéd a leveléhez csatolta az adásvételi szerződés tervezetét is, melyből kitűnik, hogy az ingatlant 1/6-1/6 arányban hat magánszemély tulajdonolja, akik 4.100.000-Ft vételáron adnák el a vevőnek az ingatlant. A szerződés tervezetben szerepel, hogy az eladók 2017. szeptember 25-én a vevő birtokába adták az ingatlant. A vevő törvényes képviselője az Önkormányzat megkeresésére ezt megerősítette, tehát már több mint egy éve az ingatlanban lakik. 

A 2018. december 13-i testületi ülés napirendjéről visszavonásra került az elővásárlásra vonatkozó előterjesztés, mivel az adásvétel körülményei nem voltak kellően tisztázottak. A tisztánlátást akadályozta az is, hogy a vevő törvényes képviselője bemutatott egy „Megállapodás letétre vonatkozóan” című, az eladók és a vevő által aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett 2017. szeptember 25-én kelt okiratot, mely szerint a vevő a 2017. szeptember 25-én létrejött adásvételi szerződés értelmében a szerződést ellenjegyző ügyvédnél letétbe helyezi a vételár egy részét.

2018. december 19-én Dr. Bihary Judit ügyvéd eljött a Polgármesteri Hivatalba, hogy tisztázza az ügyet. Sajnálatát fejezte ki, hogy a képviselő-testületi ülésre nem tudott eljönni, mivel több bírósági tárgyalása is volt aznap. Az ügyvéd elmondta és dokumentumokkal igazolta, hogy 2017-ben a felek valóban kötöttek adásvételi szerződést, azonban azt közös megegyezéssel érvénytelenítették még 2017-ben, jelenleg tehát nincs ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés az ingatlanra vonatkozóan. 
Ezt figyelembe véve a tulajdonosok jogszerűen jártak el, mikor az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a vételi ajánlatot – azaz a szerződéstervezetet- megküldték az Önkormányzatnak azzal, hogy nyilatkozzon, élni kíván-e az elővásárlási jogával.   

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 5:20. § alapján ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik, a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát a földre elővásárlási jog illeti meg.

Jelen esetben az Önkormányzatnak, mint a 4278 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának elővásárlási joga van az ingatlanán álló felépítményre.

Ha a tulajdonos harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlat elfogadása előtt köteles az ajánlatot teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal. 

Amennyiben az Önkormányzat élni kíván az elővásárlási jogával, akkor a vételi ajánlatban foglalt 4.100.000-Ft áron megvásárolhatná az épületet, azaz a szerződésben a vevő helyébe lépne. 

A határozati javaslat arra irányul, hogy az Önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával. A vevő, illetve törvényes képviselője már több mint egy éve élnek az ingatlanban.   

Kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot. 


Berettyóújfalu, 2019. január 24.
                                                                                    
                                                   Muraközi István
                                                     polgármester





HATÁROZATI JAVASLAT

Berettyóújfalu Város Önkormányzata, mint a Berettyóújfalu belterület 4278/A hrsz.-ú, természetben a 4100 Berettyóújfalu, Tóth Árpád u. 12. szám alatti lakóház megnevezésű ingatlan vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 5:20. § alapján elővásárlásra jogosult kinyilvánítja, hogy az ingatlan tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni.   
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