
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testületének
Y árosgazdá'lkodási és Pénztigyi Bizottsága

Előterjesztő: Kisfalu Kft
ĺan*-) /U..ĺ,,1.s,sz. napirend

ELoTERJEszTÉs
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. július 21-i ülésére

Táľgy: A Budapest VIII., József u. 31. 3. em. 8. szám alatti 35202|0tN55 helyľajzi számú
lakásľa készült éľtékbecslés feliilvizsgálata Íľánti kéľelem

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: DarvetzRéka referens
A napirendet nyíIt ülésen kell tárgyalni
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szer u szav azattobbsé g s züksége s

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénztigyi B izottság !

I. Előzmények:

Az e|őterjesztés tá!ÍgyáLtképezo Budapest VIII., József u. 31. 3. em. 8. szám a|atti,352O2ĺoĺN55
he|yrajzí számon nyilvántaľtott 49 m2 alapterületű, lakásra vonatkozóan a Yáĺrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 47912014. (V.05.) számú határozatáhan hozzájáru|t a Vételi kérelmet benyújtó
Nagy Károly Lajos tészére történő eladási aján|at megküldéséhez 3.980.000,- Ft véte|ár közlése
mellett.

A hatáĺozat alapján Társaságunk a f0I4. május 19. napján kelt Eladási Ąánlatot megkti|dte Nagy
Károly Lajos részére.

Nagy Káľoly Lajos 2014. június 19-én kelt kérelmében a forgalmi érték felülvizsgá|atátkérte.

Kérelmében a forgalmi érték csökkentési kérelmét azza| indokolta, hogy bizonyos szempontokat az
ingatlan forgalmi értékbecslés elkészítésekor nem vettek figyelembe az a|áhbiak szerint:

1. az épület műszaki állapota gyenge, felújítások sora várható ami további költségekkel terheli a
tulajdonosokat:

1.1. kéménybélelés

1 . 2. c satorna és tetőfedés j avítás, plaf onbeázátsok kiküszöbolésére

1.3. teljes gázvezeték cseľére kötelezett aház

2. az épi|et bontásra érett állapotban van, gazdaságosan nem (ljítható fe|, az általános miĺszaki
állapota I57o vagy ennél is ľosszabb

3. a lakás műszaki állapota korszenĺtlen,30 %o-os használhatósággal

4. bér|ő a lakás komfoľtosítását saját költségén végezte e|

Mindezeket cisszefoglalva az e|készult forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 25?o-ána|
megegy ezó cisszegű véte|árat tart elfogadhatónak.

II. A beteľjesztés indoklása:

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozata|átra a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok:

A kérelem alapján Társaságunk szakértőjét megbíztuk az értékbecslés felülvizsgáůatáva|, aki a
panaszos levélben leínak a|apján állásfoglalásálban az alábbiakat rogzítette:

Az eredeti éttékbecslés újbóli felülvizsgálatát eIvégezve megá||apítható, hogy az értékbecslésben
rogzített műszaki ái|apotÍtoz képest a panaszos levél új műszaki infoľmációt nem tartalmaz, a bér|ő
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által felsorolt műszaki jellegű pľoblémákat az értékbecslés tartalmazza. Az értékbecslo áita| rcgzített
összehasonlító áúak megfelelőek, azok összege és az alkalmazott értékcsökkentő tényezők megfelelők.
A panaszos levélben |eírt műszaki állapot rogzítése (függőfolyosó, kémény, beázás) aZ
értékbecslésben megtörtént, az értékelés ezek figyelembevételével történt. Figyelembe véve az
öveztet, a ház és a lakás értékbecslésben rögzített műszaki á||apotát, az összehasonlító áĺrak át|aga jő|
tĹikrĺizi az értéke|t ingatant, ennek további csokkentése nem indolkolt.

A lakás bérlő általi komfortosításának, összenyitásának költségét a béÍbeadáskor a tulajdonos
figyelembe vette (a bérlő a komfortosíĹást saját költségén végezte ę|, ezért béľleti jogviszonyának
fennállása alatt a lakbért félkomfonos komfortfokozat után fizet).

Fenti indokok figyelembe vételével az értékbecslésben rögzített 7.960.000,. Ft forgalmi érték reális,
csökkentése nem indolkolt.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A független szakértő állásfoglalása alapján nem javasoljuk az eredeti értékbecslésben rĺigzített
7.960.000,- Ft forgalmi éĺték illetve véte|ár csökkentését. Amenniyben a vevő nem él a vásárlás
lehetőségével, rigy bérleti jogviszonya fennmarad.

V. A dtintés célja, pénzügyĺ haŁása:

A döntés előnyös az onkoľmányzat számálra, mivel a Nagy Károly Lajos által megajánlott 1.99o.o00,-
Ft vételár rendkívül alacsony, 40.61f,- Ft fajlagos árnak felel meg.

A döntés meghozatala fedezetet nem igényel, az adásvételből befolyó véte|ár az Önkormányzat
költségvetési bevételeit növeli.

Amennyiben bérlő nem él az eladási ajánlatban foglaltakkal, űgy az onkormányzatbér|eti díjra tesz
szert, melynek cisszege az e|őterjesztés időpontj ában2.065,- Ft/hó.

VI. Jogszabályi kłiľnyezet ismeľtetése:

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefváros
onkormányzatának 33l2}t3. (vIL 15.) száłmű rendelete szabá|yozza. A döntési jogköröket a fenti
rendelet f.š Q) bekezdése határozza meg, amely szerint éĺtékhatártól fĹiggően aYárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság dönt az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (1) bekezdés alapján az ę|adási ajánlat a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság döntése alapján adható ki a vevo részére.
A rendelet 14. s (1) bekezdése alapján: ,,Ha az onkormányzat aján|ati kötöttségének határidején belül
az e|adási ajánlatban közölt forgalmi érték felülvizsgá|atát a vevő kéri, a kérelmét a független szakéĺo
állásfoglalásának ismertetése mellett a Képviselő-testtĺlet vagy a tulajdonosi bizottság elé kell
terjeszteni. Az aján|ati kötöttség időtartama ilyenkor a forgalmi érték felülvizsgáiata iránti kérelem
előterjesztése és a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság állásfoglalásának kézhęzvéte|e közötti
időtartammal megnő.''

Az elővásárlási jog gyakorlása valamint a véte|ár megállapítása a 33/2013. (vII. 15.) számú
önkormányzati rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (1) bekezdése alapján történik: Ha a lakás az á|Iam
tulajdonból térítésmentesen kertilt az onkormányzat tulajdonátba, a bérlők elővásáľlási joguk alapján
vásáro|Í,ntjálk meg a lakást. ,,Ha a térítés nélktil az Önkormányzat tulajdonába került |akást az
elővásárlási jog jogosultja, vagy az e|he|yezésre jogosult jogcím nélkĺili lakáshasználó vásárolja meg,
avéte|ár a forgalmi értékf5 7o-ä, ä valóságos komfortfokozatszerint komfortos, összkomfortos lakás
esetében a vétę|ár a forgalmi érték 507o-a.,,

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI .IAVASLAT

..,..,./f0Í4. (...'..) szám(lYárosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
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1) a Budapest vI[., József utca 31. III. em. 8. szám a|atti 35fO2lOlN55 hrsz-ú, 49 m2
alapterületű lakás elidegenítésével kapcsolatosan hozott 479lfOI4. (V.05.) számű hatfuozatái
v áúozat|an tartal ommal fenntaľtj a, a v éte| ár at nem mó do s ítj a.
f) kijelenti, hogy az 1) pontban foglalt hatátozat esetében fennálló aján|ati kötöttség időtartama
a forgalmi énék felülvizsgá'|ata iránti kérelem előteľjesztése és a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottság állásfoglalásának kézhe zv éte|e kozötti időtartammal megnő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014. július 28.
A ĺlöntés vé,gľehajtását vé,gző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2014. július 10.

hírdetőtáblán honlapon

Tisztelettel: b
Kovács ottó

tigyvezető igazgató

KÉszÍĺprľB: KIsrł-uKľľ
DRAvElz RÉrn REFERENS \--

PÉNzÜcylFEDEZETETIGÉNYEL/NEMIGÉNYEL, IGAzoLÁs: ä "L.'-; ľq
-!--JocIKoNrRol-l-: $EI-lBNŐRlzľB: A. t q--.ł 
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Dn. MÉszÁRERIKA

7tl14 jÚL Í 5, JóvÁHa,cyre:

A VÁRosGAZDÁLKoDÁs
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1. szőm melléklet

Jôzsef u. 31. III. em. 8.

Bérló neve, véteľ kéľelem
benvliitásának dátuma:

Nagy Károly Lajos
f0I4. február 28.

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtéknłiveló

beruházás łisszese

Vételáľ
(foľgalmi éľték
50 vo.álban,)z

Hľsz:

35f0f/0tN55

Az ineatlan adatai

Eľtékbecslésben megha tározott ađatok

3.980.000.- Fr

m'

Béľleti díj
Ft/ hő + Afa:

Az éľtékbecsló által megállapított
bekłiltłizhetó foľealmĺ éľték:

onkoľmányzati
albetétek szźlma

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

49

f .065,-Ft

komfortos

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Béľleti díj méľtéke:
s8(6)

7.960.000.- Fr

II. katergőriás szociális

Szoba-
szálmz

Eeyéb adatok

f

6.77Vo

Míĺszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2
árz

Eladást kizáről
feltétel fennáll.e:

énékbecslés szerint

Kłiziis kiiltség:

16f.493.-Ft

IGEN/NEM

Ertékbecslés
készítóie. és dátuma:

8.703,- Fr

Elidegenítés
kezdeménvezése

Avant Immo Kft
(Bártfai Lász|ó)

f0I4. máĺcius 31'

tinkoľmányzat
áL|tavbérl' áit.a|

ĺ

Bérletĺ jogviszony kezdete
és ioscíme :

1994. november 28.
Iakás paľamétereinek

mesváltozása
Fizetési moľál:

megfelelo
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