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Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteriesztő: Kisfalu Kft 5l7.*znapirend
ELOTERJESZTES

A Viírosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20|3, szeptember 16-i ülésére

Táľgy: A Budapest VIil. Vajdahunyad utca 56. II. emelet 15. szám alatti lakás
elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat jóváhagyása

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ugyvezeto igazgatő
Készítette: Mezei Iľén ľeferens
A napirendet nyilviĺnos tilésen lehet taĺgyalni.
A dcintés e lfo gadásáh o z e gy szerii szav azattobb sé g sziiksé ge s.

Tiszelt Y źrosgazdálkodási és Pénziĺgyi B izottság !

I. Előzmények:

Az onkoľmźnyzathatározat|an időľe szóló lakásbérleti szerződést kötött a Budapest VIII.,
Vajdahunyad utca 56. II. emelet 15. szĺĺm a|atĺi, 36367l0lNl5 hľsz-ú 54 m, ąlapterĹilehĺ
ingatlanľa 2013. jartuár 3. napjan Eigenbľót Jenő béľlővel, aki édesanyja halźúát követően a
2003. június 04. napján kelt bérleti szeruődés alapján a bérleti jogviszony fo|ytatźsźra vá|t
jogosulttá.

A bérlő vételi szandéknyi|atkozatot nyújtott be a Kisfalu Kft-hez bérleményének
megvásáľlása érdekében. A kéľelem mellé csatolta az ér,,ĺényes bérleti szeruődést, valamint a
bérleti díj maradéktalan megťrzetéséről szóló igazolást. Ezek alapjźn a Kisfalu Kft. felkéĺte a
bérleményére vonatkoző értékbecslés saját kĺiltségén töľténő elkészítésére.

A Budapest VIII., Vajdahunyad utca 56. II. emelet 15. szźlm alatti béľlemény a ľIVT I.
teľiileten helyezkeđik el, de a HVT előírásai nem érintik. A Rév8 Zrttájékoztatása szeńnt az
elidegenítésnek nincs akadá|y a.

Fenti ingatlan2002. május 23. napjarlkelt szerződéssel keľült az onkormźnyzat tulajdonába
elővásarlási j og gyakoľlása révén 5.200. 000. -Ft vételĺáľon.

II.Indokolás:

Az ingat|an éľtékesítésével az onkoľmrányzat költségvetési bevételhez jut. A benyújtott iľatok
és az onkormźnyzatrendelkezései alapjan az e|idegerutést gátló köľiilmény nem áll fenn.

III. Tépyállás:

Az onkormźnyzattulajdonát képező lakás bérlője Eigenbľót Jenő vételi szrĺndéknyi|atkozatot
nffitott be a Budapest VIII., Vajdahunyad utca 56. II. emelet 15. száłrl a|atti,36367l0lV15
Iltsz-tl, 54 m, alapteľülettĺ ingatlarca. Béľlő kérésére az ingat|arĺ éľtékbecslő e|végeńe a
lakásľa vonatkozó éľtékbecslést, amely a|apján a becsült piaci-, forgalmi érték 10.580.000,-
Ft.

A lakásvételáľa megegyezik a forgalmi éľtékkel, annak megfizetéséľe a bértőt
vételaľkedvezmény nem illeti meg.

Az onkormányzata lakásra |2.744,- Ft havi kcizös költség fizetéstteljesít.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése:
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Az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefuaľos
onkormanyzatźnak 33l20t3. (V[. 15.) szźłnt rendelete szabáIyozza. A döntési jogk<iröket a
fenti ľende|et 2. $ (2) bekezdése hatźrozza meg, amely szennt értékJratártól fiiggően a
Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt az e|idegenítésről, továbbá a 15. $ (1)
bekezdés alapjan az e|adásí ajźn|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bízottság döntése a|apjarl
adható ki a vevő részéte.

A Rendelet 4. $ (3) bekezdése alapjan: ,,A frVT teľĹileten lévő épület, illetve a benne lévő
lakások elidegenítésre történő kijelöléséhez a Rév8 Zrt. nyilatkozata sz.i,ikséges aľľól, hogy az
elidegenítés nem érinti az onkormanyzat és a Rév8 Zrt. HYT terĹiletével kapcsolatos
szer ző déses kötelezettsé gét.

A Rendelet 9. $ (2) bekezdése szeńnt, ha a lakás nem téľítésmentesen került az tnkoľmźnyzat
tulajdonába, a bérlőknek nincs elővásarlási joguk, de az onkoľmanyzat biztosítja a lakás
megvásáľlásanak a lehetőségét'

A Rendelet 18. $ és 20. $-a alapjan, a térítés mellett <inkoľmanyzati t!|ajdonba keľült lakás
esetében a szeruést kĺjvető 5 éven belül a foľgalmi értéket _ külön éľtékbecslés elkészítése
nélkül _ abeszerzési/bekerĹilési éľték a|apjźn kell megállapítari.5 éven tul a forgalmi éľték
megállapításźlhoz ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni. Az önkoľmĺínyzati
eszközökbóI szerzett lakás vételára nem lehet kevesebb a |akás szeruéskori bekeriilési
értékénél. A vételaľ meghatáĺozáséná| az önkormányzati eszkĺizökbő| szerzeIt lakás
szerzéskoľi éľtékét kell figyelembe venni,haa 18. $ alapján elkészült forgalmi éľtékbecslés
alacsonyabb értéket állapított meg.

A21. $ (12) bekezdése alapján nem illeti meg a vevőt avéteIár egyĺisszegrĺ megťtzetése' vagy
részletťlzetés esetén a futamidő előtti egyösszegű kiegyenlítése esetén adandó vételáľ
kedvezmény.

A vevő a véte|źrat egyösszegben, banki hitel felhaszná|ásáva|, valamint részletfizetéssel
teljesítheti azzal, hogy a vételárból semmilyen kedvezmény nem adható részére.
Részletťrzetés esetén a vevő az adásvéte|i szerződés megkötéséig a vételrír 20 %-át köteles
vételĺĺľelőle gként me gfizetni

A Rendelet 23. s Q) bekezdése a|apjźn, a vevő tész|etťlzetés esetén a vételaľ fennmaľadó
része után kamat fizetéséľe köteles, amelynek mértéke a Ptk. á|ta| a pénztartozás esetére
megá|Lapitott kamat.

V. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

Javasoljuk, hogy a Budapest VIII., Vajdahunyad utca 56. II. emelet 15, szźtm alatti lakás
esetében az onkormźmyzatjaruljon hozzá az e|adási ajźnúat kikiildéséhez abér|ő részére. A
lakás vételźra az elkészült forgalmi értékbecslés (releváns adatok az e|őte1esztés 1. számtl
mellékletében találhatók), valamint a33l2013. (VII. 15.) szźtmÍ önkoľmĺányzatircnďelet 20. $
(I),21. $ (12) bekezdése alapjźn _ térítés mellett onkormĺĺnyzat tu|ajdonába keriilt lakás
esetére vonatkozó _ bekezdése alapján a foľgalmi éľték l00 %o-a, azaz 10.580.000,- Ft.

Az elidegenítést tźľĺrrasńja alá, hogy atársashźzbanta|źihatő 25 albetétbóI az onkoľmlĺnyzat
miĺľ csak 3 a|betét tulajđonjogával ľendelkezik, ałĺůhez ||,67 yo tulajdonrész tartozik. A
tźrsasház életében az onkormányzat je|entős befolyássalmaľ nem bír.

vI. A diintés céIja' pénzĺĺgyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzugyi fedezetet nem igénye|. Az ingatlan
éľtékesítésé v e| az onkoľmányzat költsé gvetési bevételhez j ut.

Fentiek alapjźnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a dĺintését meghozni szíveskedjen.
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HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . . . . . 120|3. (. . . . . .) számt Y ěrosgazdźikodási és Pénzügyi bizottsági hatátrozat:

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy hozzájáÍul az ingatlan-
nyilvántaľtásban a 36367l0lV15 helyrajzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben a Budapest
VIII., Vajdahunyad utca 56. II. emelet 15. szám a|aÍti, 54 m2 alapterületű lakás bérlője
részére az eladási aján|at kikĹildéséhez, a 3312013. (VII. 15.) számú önkormanyzati retdelet
20. $ (1), 2I. $ (12) bekezdésében meghatráľozottak a|apjźn, az elkészĹilt forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi éľtékkel megegyező összegű, 10.580.000,- Ft-os
vételaľ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2013. szeptember 23.
A döntés végrehajtásátvégző szewezętí egység: Kisfalu Kfl.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjara

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20t3. szeptembeľ 5.

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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1. sz m melléklet

Vaidahunvad utca 56. II. emelet 15.

Béľló neve, vételi kéľelem
benv itásának dátuma:

Eigebľőt Jenó
2013. máius 28.

Béľló javáľa figyelembe vett
értékntive|ó

beľuházás łisszege

Vételáľ
(foľga|mi éľték
100 7o-ában):

Hľsz:

36367t0/Nt5

Az insatlan adatai

10.580.000.- Ft
Béľleti díj

Ft/ h '+ Äfa:

Eľtékbecslésben meshatározott adatok

onkoľmányzati
albetétek száma

m2

20.114,-Ft

Az éľtékbecsló által megállapított
bektiltłizhetó foľgalmi éľték:

Komfoľtfokozat
Nyi|vántart.szeľ

54

Béľleti díj méľtéke:
3Qs)

ôsszkomfoľtos

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

10.580.000.- Ft

ktiltségelvíĺ

Szoba-
szám:

Ecyéb adatok

11.67 %

2

Eladást kizáről
feltétel fenná|l-e:

Mĺĺszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2
árz

Kłizfis kiiltség:

éľtékbecslés szerint

IGEN/NEM

196.000.- Ft

12.744,-Ft

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Ertékbecslés
készítóie' és dátuma:

Euľo-Immo Expert Kft
2013. aususztus 12.

cinkormányzat
ź taVbér| áita|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme :

Fizetési moľá|:

fO|f . január 24,
iosutődlás a|aoián

megfeleló
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