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I. Előzmények:

A Budapest VIII., Népszínház utca 37 ' I. emelet 2/A. szám a|atti, 35066l0/NI5 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott,28m, alapteľtiletrĺ, 1 szobás, félkomfoľtos, 94110.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező
lakásra vonatkozóan az onkormányzat hatźĺrozatlan időre szóló véglegesített lakásbérleti szerzodést
kötött 200l. április 6-án Birkás Erzsébettel, aki 1986. október 15-től volt a lakás bérlője.

Az épületben található lakásokat és nem lakás céljĺáľa szo|gźůő helyiségeket az onkormźnyzat
elidegenítés érdekében kij elölte.

II. A beteľjesztés ĺndok|ása:

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|źra a Tiszelt Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok:

A bérlő, Birkás Erzsébet 20|4. március 24. napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a Kisfalu
Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerzĺĺdését,
valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT teľületęt érint. A Rév8 Zľt. tź.ľgyi ingatlan elidegenítésének akadá|yát
nem látją az e|idegenltés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlő kéľés ére az Avant'Immo Kft. (Bártfai Lźsz|ő) 2014. április 9-én e|készitette a lakásra vonatkozó
éľtékbecslést, ame|y a|apjtn a becsült piaci-, forgalmi éľték 4.580.000,- Ft.

Az elidegenitéstkizátrő ok (határozott időtartamú béľleti jogviszony, bérleti díj tartozźs, peres eljárás)
nem áll fenn.

fV. Döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése:

Javasoljuk, hogy a Bizottstry járu|jonhozzá a Budapest VIII., Népszinhźnutca 37. I. emeletf/A. szźm
alatti lakást bérlő Birkás Erzsébet részére történő eladási ajźn|at kiküldéséhez, az e|készult forgalmi
éľtékbecslés (releváns adatok aze|oterjesztés 1. számú mellékletében), valamint a33l20|3. (Vil. l5.)
szátmű önkoľmányzati rendelet 19. $ (1) _ félkomfoľtos lakás esetére vonatkozó _ bekezdése alapjźn a
forgalmi érték25 Yo-źnakmegfelelő összegű, azaz|.745.000,- Ft véte|fu megjelölése mellett'

V. A döntés célja' pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|a pénziigyi fedezetet nem igényel. Az ingatlan
értékesítéséve| az onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkormányzat
tulaj doni hányada | ,88 yo, amibez a 49 albetétbő| 2 a|betét tartozik. Az elidegen ítés az Önkormányzat
szźtmára előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb kĺjzös költség fizetési kötelezettség
tartozik. Amennyiben a társashźn valamilyen nagyobb beruházásľől dö,nt, annak a költsége is kisebb
méľtékbęn teľheli az onkormán yzatot.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése:
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Az onkoľmányzaÍ' tulajdonában álIó lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefváros
onkormányzatának 33l20I3. (WI. 15.) számú rendelete szabál|yozza. A döntési jogköľöket a fenti
ľendelet f . s Q) bekezdése hatátrozza meg, amely szerint értélr,határtól fi'iggően a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság dönt az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (1) bekezdés alapján az e|adási aján|at a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apján adható ki a vevő részére.

Az e|ővásárlási jog gyakorlása valamint a véte|ár megáů|apítálsa a 33l2O13. (Vil. 15.) számú
önkormányzati rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (1) bekezdése alapján történik: Ha a lakás azá||am
tulajdonból térítésmentesen keľült az onkormányzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási joguk alapján
vásárolhatják meg a lakást. ,,Ha a térítés nélktil az onkormányzat tulajdonába került |akást az
clővásáľlási jog jogosultja, vagy az elhelyezésľe jogusult jogcíllr llélkĹili lakáshasználó vásáľolja meg,
a véte|fu a forgalmi érték f5 To.ä', a valóságos komfortfoko zat szeńnt komfortos, összkomfoľtos lakás
esetében a véte|ár a forgalmi érték 50Eo-a.,,

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a d<ĺntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

......./201'4. (......) számú,Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
3506610/N15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest YIII., Népszínház utca 37. I.
emelet 2lA. szám a|atti,28 m2 alaptertiletiĺ lakásra határozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezo
béfló részére történő eladási aján|at kik{ildéséhez, a33/2013. (VII. 15.) számú onkormányzati rendelet
19. $ (1) bekezdésében, a félkomfortos lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint, az e|készu|t
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték f5 vo-á'va| megegyező összegű, 1.145.000'- Ft
vételár kozlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: f0I4. május26.
A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfaiu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2014. máłjus 6.

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezeto igazgatő

KÉszÍľBľľB: Klsr,łruKr.r
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1. szđm melléklet

Nénszínłudz utca 37. I. emelet 2/A

Bérló neve, vételĺ kéľelem
benvriitĺásának dátuma:

Birkás Erzsébet
2014. márciusf4,

Béľló javáľa Íigyelembe vett
értéknłiveló

beľuházás łisszege

Vételáľ
(foľgalmi éľték
25 vo-áhan)z

Hľsz:

35066/0tNrs

Az insatlan adatai

1.145.000.- Ft

Eľtékbecslésben megha tározott adatok

Béľleti $íj
Ft/ hő + Afa:

m'

Az éľtékbecsló által megáIlapított
bekiiltłizhetó foľgalmi éľték:

Onkormányzati
albetétek száma

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

f8

4341,-Ft

félkomfortos

Béľletĺ díj méľtéke:
49(f\

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

4.580.000.- Fr

Szoba-
szám:

szociális

Ewéb adatolĺ

r,8870

I

Míĺszaki állapot leírása:

Fajlagos m2
árz

Eladást kizárôl
feltétel fennáll.e:

Kłiziis kłiltség:
Célbefizetés 2013.11.01.

2015.10.31.:

étékbecslés szerint

IGEN/I{EM

163.500.- Fr

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

10.026,- Ft
840,-Ft

EIidegenítés
kezdeménvezése

Avant Immo Kft
(Báľtfai Lász|ó)
f0I4. á,ori|is9.

onkormányzat
áL|taVbér| áIlta.|

Bérletĺ jogvĺszony kezdete
és ioscíme :

Fizetési moľál:

2001. április 6.
véslesesítés

megfeleló
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