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Tisaelt Y áĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság !

I. Előzmények:

A Budapest VIII., József utca 31. III. em. 8. szám alatti, 352O2lOlN55 hrsz-ú' 49 rŕ. a|apterületű,
komfortos, 135/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásľa vonatkozóan az onkormányzat
hattrozat|an időre szóló lakásbérleti szerzódést kötött 1994. november Z&-ánNagy Károly Lajossal. A
bér|eti szerzodés 2008. május 16. napján módosításra került a lakás paľaméteľeinek változásamiatt.

Az épületben található lakásokat és nem lakás céljára szolrgźiő helyiségeket az Önkormányzat
elidegenítés érdekében kij elölte.

II. A beterjesztés ĺndoklása:

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalźlra a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok:

A béľlő, Nagy Károly Lajos 20|4, fębruár 28. napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a Kisfalu
Kft-hez a lakás megvásáľlása éľdekében' A kérelemhez csato|ta az érvényes bérleti szerződését,
valamint a béľleti dij megfizetéséről szóló nullás igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT területet érint. A Rév8 Zĺ. tárgyi iĺgatlan elidegenítésének akadźiyát
nem |tÍja, az elidegenités az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. szęrződésben vállalt kotelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlő kéľésére az Avant'Immo Kft. (Bártfai LászIó) f0L4. március 31.én elkészítette a lakásra
vonatkozó értékbecslést, amely a|apján a becsült piací-, foľgalmi érték1.960.000,- Ft.

Az elidegenítéstkizźrő ok (határozott időtanamú bérleti jogviszony, béľleti díjtaľtozás, peľes eljĺárás)
nem áll ferľr.

fV. Diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

Javasoljuk, hogy a Bizottság jáľuljon hozzá a Budapest VI[., József u. 3l ' III. em. 8. szám alatti lakást
béľlő Nagy Károly Lajos részére töľténő eladási ajtn|at kiküldéséhez, az e|készült forgalmi
éľtékbecslés (releváns adatok aze|őterjesztés 1. számú mellékletében), valamint a33lf0l3. (VII. 15.)

számll önkormányzati ľenđelet 19. $ (1) -komfortos lakás esetére vonatkozó -bekezdése a|apjána
forgalmi érték 50 oÁ-ának megfelelő összegíĺ, azaz3.980.000,- Ft vétęlár megjelölése mellett.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása:

Az ęladással kapcs.olatos dontés meg]lozataIa péĺnigyi fedezętęt nem igénye|. 
.. 
Az ingatlan

értékesítésével az Önkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az épületbeÍI az öltkormtnyzat
tulajdoni hányada 6,77 o/o, amihez az 58 a|betétből 6 albetéttaĺtozik. Az elidegenités azoĺtkotmáĺyzat
szttmfua előnyös, mert a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közĺis költség fizetési kötelezettség
ĺłrrtozik. Amenĺyiben a ttlrsasház valamilyen nagyobb beruházásről dönt, anĺak a költsége is kisebb
mértékben terheli az onkormányzatot.

V[. Jogszabályi köľnyezet ismertetése:
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Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefuáros
onkormányzatźnak 33l20I3, (VII. 15.) számi ľendęlęte szabźiyozza. A döntési jogköröket a fenti
ľendelet 2. 5 Q) bekezdése határozza meg, amely szeľint éftékhatáľtól fliggően a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság dontaz elidegenítésről, továbbá a 15. $ (1) bekezdés alapjan aze|adásiajtlĺ|ata
tulajdonosi jogokat ryakorló bizottsźądöntése a|apján adható ki a vevő részére.

Az e|ővásárlási jog gyakoľlása valamint a véte|ár megtil|apitttsa a 33l20l3. (VII. 15.) számú
önkormányzati ľendelet 9. $ (2) bekęzdés és a 19' $ (1) bekezdése alapján történik: Ha a lakás azźů|am
tulajdonból térítésmentesen került az onkormányzat tulajdonába, a béľlők elővásárlási joguk alapján
vásárolhatják meg a lakást. ,,Ha a térítés nélkül az onkormtnyzat tulajdonába keľült lakást az
eliĺvásáľlási jtlg jtlgosultja, vagy az e||rc|yezésre jtlgosu|t jtlguílľr nélkĹili lakáslraszrráló vásáľolja ľrcg,
a vételttr a foľgalmi éÍték 25 oÁ-a, a valóságos komfoľtfoko zat szęnnt komfoľtos, összkomfortos lakás
esetében avételár a forgalmi érték50o/o.a.,,

Fentiek alapjáĺkérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

......'l20I4. ( ) szźtműYárosgazdttlkodásiés Pénztigyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźrul az ingatlan-nyilvántaľtásban a
35202l0lV55 helyrajzi számon nyilvántaľtott' természetben a Budapest VIII., József utca 31. III.
em. 8. szám a|atti,49 m2 alapterületű lakásra hattrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő
részére történő eladási ajáĺ|at kikÍildéséhez, a33/f0I3. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $
(1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|késnjlt forgalmi
éľtékbęcslésben megállapított forgalmi éľték 50%o-ávaI megegyező összegű, 3'980.000,. Ft vételaľ
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 201.4. május 12,
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érinto döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 201' 4. ápri|is 25.
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l. szám melléklet

J zsef u. 31.III. em. 8.

Bérló neveo vételi kéľe|em
beny itásának dĺítuma:

Nagy Károly Lajos
20|4. februtĺ 28,

Béľló javáľa Íigyelembe vett
éľtékntive|ó

beruházás łisszege

Vételáľ
(forgalmĺ éľték
50 7o.ában):

Ilrsz:

3520f/0tNs5

Az ingatlan adatai

3.980.000.- Ft

Ertékbecslésben megha tározott adatok

Béľleti díj
Ft/ hÓ * Afa:

m'

onkormányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiĺlttizhetó foľsalmi éľték:

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szeľ

49

f .065,-Ft

komfortos

Béľleti díj méľtéke:

onkormányzati
tulajdonĺ
hĺĺnvad

s8(6

II' katergÓriás szociális

7.960.000.- Fr

I

Szoba-
szímz

Esvéb adatok

2

6,77%

Míĺszaki állapot leírása:

Eladást |łizíró
feltétel fennĺíll-e:

Fajlagos m2
ír:

értékbecslés szerint

Kiiziis ktiltség:

162.493.-Ft

IGEN/NEM

Ertékbecslés
készítóie. és dátuma:

8.703,- Ft

E|idegenítés
kezdeményezése

Avant Immo Kft
(Bártfai LászlÓ)

2014. március 31.

ônkormányzat
źitaVbér|íj áilta|

Béľ|eti jogviszony kezdete
és ioscíme :

1994. november 28.
Iakás paramétereinek

mesváltozása
Fizetésĺ moľál:

megfelelo
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