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Képviselő-testiilete számár a

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezetó igazgatő

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2011. november 3. ' sz. napiľend

Tárgyz Budapest VIII., Illés u. 28.30/A. szźlm a|atti, 36085 hľsz.rĺ
Táľsasház lakőépületben lévő önkormányzati tulajdonú |alęĺsok
e|ideeenítésľe tłirténő kiieliilése
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Blzottság véleményezi

Hatźr o zati j av asIat a bizottság szánfu a:

A Városeazdálkodási és PénZüg'Vi Bizottsáď Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az eloteiesztés me stársv a|źsźú'

Tisztelt Képviselő.testület!

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat 2004, november 30-án megvásárolt a Balusztľád
Ingatlanfejlesztő Kft-től 16 db lakást a Budapest VIII., Illés u. 28-30/A. szám a|atti 36085 hľsz-ú
lakóépüIetben.

A tĺáľsiľodák tájékoztatása alapjźn az elidegenítésnek nincs akadálya. A lakóépülettel kapcsolatban a
lakóknak és a bérlőknek többször volt műszaki problémája, amely a|apján az utolsó ellenőrzéskor
megźi|apitálsra keľült' hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokban a falakon jól látható
repedések vannak, de statikus szemmel vizsgźńva ételveszélyes állapot nem áll fenn.

A 16 db lakás bruttó véte|źra 2004-ben 184.936.500,- Ft volt, a lakások źt|ag beszerzési rlł źra
282.346,-Ft.
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A 16 bérlő közĺil 4 bérlő jelentette be vételi szándékźfi, a többi béľlő nem nyilatkozott. A benyújtott
kérelmek szźtma a bérlók 25 %-átő| érkezett.

Az onkormźnyzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 1612005' (IV.20.)
önkormányzati ľendelet 4. $ (l) bekezdése szerint az albetétek eladásĺának feltétele, hogy a lakás és az
azt magźha foglaló épületet a Képviselő-testtilet elidegenítésre kijelölje. A (3) bekezđés a|apján az
elidegenítésre va|ó kijelölésre vonatkozó elóterjesztést a lakásbér|ők 25 %o-ának benýjtott vételi
kérelme alapján a feladattal megbizott szervezet készíti el.

A 1612005' (IV. 20.) önkoľmányzati rendelet 8. s (3) bekezdése szerint, amennyiben a lakás nem
térÍtesmentesen került az Önkormányzat tulajdonába, a bérlőnek nincs elővásárlási joga, de az
onkormány zat biztositjaneki a lakás megvásárlásának lehetőségét.

A térítés mellett az onkoľményzat tulajdonába került lakások esetében a véte|źrra vonatkozóan a

ľendelet 20. $ (1)' (2)bekezdés szeľint kell eljárni: ha az önkormányzati eszközökbő| szerzett lakást a
béľlő vásárolja meg, a véte|fu nem lehet kevesebb a lakás szerzéskoľi bekeľiilési értékénél. Téľítés
mellett önkormányzati tulajdonba került lakás esetében a szerzést követő 5 éven túl a forgalmi éľték
megźi|apítźtsához ingatlanforgalmi éľtékbecslést kell készíttetni. A hivatkozott rendelet 18. $ (i0)
bekezdése éľtelmében amennyiben a beszerzési/bekeľülési érték magasabb az értékbecslésben
megállapított forgalmi értéknél, űgy a magasabb éľtéket kell a vételĺáľ alapjtn| figyelembe venni. A
tényleges vételáľ megźi|apítátsához étékbecslés elkészítése szükséges, amelynek költsége a bérlőket
terheli. A bérlőt nem illetik meg az egyösszegÍĺ vételaľkedvezmények, kizárő|ag a banki hitel
felhasználásának és arész|etťlzetés lehetőségével élhet a bérlő. Arész|etťlzetéskor a vevonek avéte|źt
20%-át kell megfizetni az első vételaľ-részletként, a fennmaradő rész 15 éven keresztiil, a Ptk áItal
pénztartozźts esetéľe megállapított kamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal'

Az onkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szóló I6lf005' (IV. 20.) számú
önkormányzati rendelet 4. $ (1) bekezdése alapján a lakás elidegenítésre töľténő kijelöléséről a Tisztelt
Képviselő-testiilet jogosult dönteni.

A fentiek a|apjén javasolt a lakások elidegenítése. A táľsashazi közgyulésen felvetett műszaki
problémák a közö's költség növekedését vetítik elő, mivel a lakóépület a garanciális időszakon máľ tul
van.

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a lakás elidegenítésľe t<jľténő kijelöléséľől
döntését meghozni szíveskedj en'

Hatfuozati javaslat:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Budapest VIII.' Illés u 28-30/A. szátm a|atti 36085 hrsz-ú
épületben ta|źihatő 16 db önkormźtnyzati tulajdonú lakóst elidegenítésre kijelčjli, A lakások vétę|źtrát"

az elidegenítés időpontjźtban hatá|yos rendeletben foglaltak szerint, a sajźú eszközökbő| szerzett
lakások véte|źlrának megál|apítására vonatkoző szabá|yok szerint kell meghatfuozni' A döntés
időpontjában avétęlźtr a forgalmi érték I00%-a'

Felelős: Polgĺĺľmesteľ, Kisfalu Kft . ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: azonrn|

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
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