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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pharmobil Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Kft., építtető) képviselője (1067 
Budapest, Podmaniczky u. 31. II/11.) 2015. június 22. napján mindösszesen 58.834.205 Ft + 
ÁFA összegű eladási ajánlatot tett Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
részére a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala (korábbi nevén Budapesti 2. 
Számú Földhivatal) által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a Budapest XVII. kerület belterület 
137370 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1171 Budapest, Zrínyi utca 226. szám alatt 
található 854 m² alapterületű ingatlanon felépült Egészségközpont megnevezésű felépítmény felső 
szintjén elhelyezett három orvosi szoba valamint a hozzá kapcsolódó helyiségek és földrészlet 
vonatkozásában (1. sz. melléklet). 
 
Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az ingatlannak a Kft. 560/1000 tulajdoni hányadban, a 
Vektrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 440/1000 tulajdoni hányadban tulajdonosa (2. sz. 
melléklet). 
 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest XVII. kerület 
Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 12/2014. (VI. 30.) rendelete alapján 
az ingatlan L4-XVII-22 övezetbe sorolt, így a telek beépíthetősége legfeljebb 25 % lehet. A 
szabályozási előírásokat figyelembe véve a Kft. gyógyszertárból és orvosi rendelőkből álló 
Egészségközpont (a továbbiakban: Egészségközpont) építésére készíttetett engedélyezési 
terveket, melyekre 2014. augusztus 21. napján kapott építési engedélyt. A beruházás megkezdése 
előtt a közművesített telken lévő családi ház és melléképítményei bontásra kerültek, így a 
beépítetlen telken az Egészségközpont új épületként épült. 
Az engedélyezési terv alapján a 137370 helyrajzi számú, 854 m2 területű ingatlan beépítése az 
alábbi: 

 

Telek jellemzői Paraméterei 
Beépített bruttó terület 213,4 m2 

Beépítettség  24,99% 
Zöldterület  444 m2 (52,01%) 
Építménymagasság 7,03 m  

Az Egészségközpontban a gyógyszertár és kiszolgáló helyiségei a földszinten, az orvosi rendelők 
és a hozzá kapcsolódó egészségügyi kiszolgáló helyiségek (nővérszobák, várók, szociális 
helyiségek) az emeleten kerültek kialakításra. Az engedélyezési terv alapján 5 db orvosi rendelő 
felszerelésére és működtetésére van lehetőség. Az épületben akadálymentes személyi felvonó is 
készült, így ezzel a hordágy és a betegágy szállításának lehetősége is biztosított. 
A közterületen 15 db, a telken belüli előkertben árufeltöltés céljára további 5 db, mindösszesen 20 
db parkoló alakítható ki. 
 
Nettó alapterület: 
Előtér:      33,36 m2

Gyógyszertár:   139,08 m2

Orvosi rendelők:  177,27 m2

Összesen:   349,71 m2
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A 137370 helyrajzi szám alatti ingatlanon épült Egészségközpont emeleti részének 
vonatkozásában az Önkormányzat megbízásából a Talenta Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. 
képviseletében dr. Kutsch Zoltán igazságügyi ingatlanszakértő, felsőfokú ingatlan vagyonértékelő 
2015. július 09. napján értékbecslést készített, amelyek szerint az Önkormányzat által vásárolni 
kívánt ingatlanrész értéke 45.087.908,- Ft, kerekítve nettó 45.100.000 Ft, amely az ÁFÁ-t nem 
tartalmazza (3. sz. melléklet). 
 
Az Önkormányzat részéről 2015. augusztus 14. napján kelt levelemben tájékoztattam a Kft.-t 
arról, hogy az Önkormányzat a megvásárlásra felajánlott ingatlan ellenértékeként 43.000.000 Ft + 
ÁFA összegű ellenértéket tart elfogadhatónak (4. sz. melléklet) 
 
A Kft. eladási ajánlatát 2015. augusztus 17. napján kelt levelében módosította, amelyben a 
felépült Egészségközpontban megvételre felajánlott 3 db orvosi rendelő, valamint a közös 
tulajdonú területből, az ezekhez tartozó eszmei tulajdoni hányad együttes vételárát 51.430.392,- 
Ft + 27 % ÁFA összegben határozta meg (5. sz. melléklet). 
 
A Budapest XVII. kerület Zrínyi utca 226. szám alatt felépített Egészségközpont kivitelezése 
befejeződött, az I. fokú Építésügyi Hatóság 2015. augusztus 13. napján kelt határozatában a 
használatbavételi engedélyét megadta. A határozat 2015. augusztus 17. napján jogerőre 
emelkedett (6. sz. melléklet). 
 
A megállapodás tárgyát képező ingatlanrészek vásárlása esetén az Önkormányzatnak lehetősége 
nyílna arra, hogy az egészségügyi ellátás színvonalát korszerűsítse, fejlessze valamint a Zrínyi utca 
224/a szám alatti, 137373/2 helyrajzi számú ingatlanon működő felnőtt házi orvosi rendelő 
átköltöztetésével a betegek ellátását korszerűbb körülmények között biztosítsa,  
 
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását az újonnan felépített 
Egészségközpontban kialakított 3 db orvosi rendelő kialakítására alkalmas helyiségek, összesen 
57,6 m2 nagyságú terület és a közös tulajdonú területből, az ezekhez tartozó eszmei tulajdoni 
hányad vonatkozásában az ingatlanszakértői értékbecslésben meghatározotthoz közelítő mértékű, 
45.000.000,- Ft + ÁFA összegben meghatározott vételi ajánlat megtételére. A vételi ajánlat 
elfogadásának esetére kérem továbbá a tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását az adásvételi 
szerződés elkészíttetésére és aláírására. 
 
A vásárláshoz szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetés „Ingatlanvásárlás” előirányzatából 
biztosított.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, 137370 helyrajzi szám alatti, természetben a Budapest 
XVII. kerület Zrínyi utca 226. szám alatt található, „kivett egészségügyi központ” 
megnevezésű, 854 m2 nagyságú felépítményes ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) emeleti 
részén 3 db orvosi rendelő kialakítására alkalmas helyiségeket, összesen 57,6 m2 nagyságú 
területet és a közös tulajdonú területből, az ezekhez tartozó eszmei tulajdoni hányadot 
45.000.000,- Ft + 27 % ÁFA vételárért meg kívánja vásárolni. 
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2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlan emeleti részén 3 db orvosi rendelő 
kialakítására alkalmas helyiségek, összesen 57,6 m2 nagyságú terület és a közös tulajdonú 
területből, az ezekhez tartozó eszmei tulajdoni hányad megvásárlása érdekében 45.000.000,- 
Ft + 27 % ÁFA összegben meghatározott vételi ajánlatot tegyen. 

 
3) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi ajánlat elfogadása esetén az adásvételi 
szerződést az 1)-2) pontban foglalt döntésének megfelelően készíttesse el és az 
Önkormányzat nevében írja alá. 

 
4) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Ingatlan emeleti részén lévő, jelenleg önkormányzati tulajdonba nem kerülő 2 
db orvosi rendelő kialakítására alkalmas helyiségek és a közös használatú helyiségek arányos 
része tekintetében elővásárlás jog kikötését kezdeményezi. 

 
5) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert, hogy az 1)-4) pontokban foglalt döntéseiről értesítse a Pharmobil Kft. 
képviselőjét. 

 
 
Felelős: Riz Levente polgármester  
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 10 napon belül, az adásvételi szerződés 
aláírására: a társasházi tulajdont alapító okirat ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését 
követő 30 napon belül, társasház tulajdont alapító okirat módosítására: az adásvételi szerződés 
megkötését követő 60 napon belül 
 
 
Budapest, 2015. szeptember 10. 
 

 
Fohsz Tivadar s.k. 

alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés mellékletei: 
1. számú melléklet: A Pharmobil Kft. 2015. június 22. napján kelt eladási ajánlata 
2. számú melléklet: A 137370 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja 
3. számú melléklet: A 2015. július 09. napján készült értékbecslés 
4. számú melléklet: Válaszlevél az Önkormányzat részéről 
5. számú melléklet: A Pharmobil Kft. 2015. augusztus 17. napján kelt, e-mailben megküldött 

levele 
6. számú melléklet: Az Egészségközpont használatbavételi engedélye 
7. számú melléklet: Az emeleti rész helyszínrajza 
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