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Tisztelt Y źtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények:

A Budapest VIII.,^ József utca 4I. I. emelet 5' szźtm a|atti, 35|78l0lNI7 he|yrajzi szźmon
nyilvántaľtott, 7| m" alapterülettĺ,2 szobás, komfoľtos, 305/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező'
komfortos lakásra vonatkozóan az onkormányzat határozat|an időre szóló lakásbérleti szerzodést
kötött lakáscsere jogcímen, 2008. november 2I-énKazi-Tőth Attila Iswánnal.

Az épiiletben található lakásokat és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségeket az onkoľmźłnyzat
elidegenítés éľdekében 63 l f0 | 4. (tV.23 . ) szź.mrű hatźr ozatéx al kij elö lte.

II. A beteľjesztés indoklása:

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára aTisne|t Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok:

A bérlő, KazĹTóth Atti|a István 2014. jú|ius 4' napjźn vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekébęn. A kéľelemhez csatolta az érvényes bérleti
szerzóđését, valamint a bérleti díj megfizetéséľól szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése FIVT területet nem érint'

Béľlő kérésére a Grifton Propeľý Kft' (Toronyi Feľenc) 2014. július 3i-én elkészitette a lakásľa
vonatkozó éľtékbecslést, amely alapján a független szakértő á,|ta| jőváhagyott, becsült piaci-, forgalmi
éľték 11.600.000'- Ft (162'856,- Ft/m.). Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iľatok és az
onkormányzat releváns rendelkezéseinek vizsgá|ata a|apján az onkormányzat n:'|ajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ó helyiségek elidegenítesének feltételeiról szóló 32l20I3. (VII.15.) Budapest
Józsefuáros onkoľmányzati rendę|ęt 5. $-ában meghatározott elidegenítést kizáľó okok nem állnak
fenn.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése:

Javasoljuk, hory a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII.' József utca 41 . I. emelet 5 . szátm a|atti
lakást bérlő KazĹTóth Attila István részére tijrténő eladási ajźtn|at kiküldéséhez, az e|készult foľgalmi
éľtékbecslés (releváns adatok aze|őterjesztés 1. számú mellékletében), valaminta3312013. (VII. 15.)
számű önkoľmányzati rendelet 19. $ (1) _ komfortos lakás esetére vonatkozó _ bekezdése a|apján a
forgalmi érték 50 Yo-ának megfelelő összegl'ĺ, azaz 5.800.000,- Ft vételár megjelölése mel|ett.

V. Á' dtintés céljao pénzügyi hatása:

A Budapest VIII., József utca 4|. szźm alatti bérlemény eladással kapcsolatos döntés meghozata|a
pénzú'gyi fedezetet nem igénye|' Az ingatlan értékesítésével az onkoľm ányzat költségvetési
bevételhez jut. Az éptiletben az Önkormányzattu|ajdoni hanyada g8,52%o, amihez38 a|betétbő|37
albetét tartozik. Az elidegenités az onkormányzat szźlmára előnyös, mert a csökkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség tartozik, Amennyiben a tźtrsashźn
valamilyen nagyobb beruházźsről dönt, annak a költsége is kisebb métékben terheli az
Önkormányzatot.
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VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése:

Az onkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefráros
Önkormányzatźnak 33120|3. (Vu. 15.) szźmű rendelete szabá|yozza. A döntési jogköröket a fenti
ľendelet 2.s Q) bekezdése hatźtrozza meg, amely szerint érté|<hatálrtől fi'iggően aYárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság dönt az elidegenítésro|,tovźlbbá a 15' $ (1) bekezdés alapján aze|adásiajźn|ata
tulajdonosi jogokat ryakorló bizottság döntése a|apjtn adható ki a vevő részére.

Az e|óvásźrlási jog gyakorlása vaĺamint a véte|źlr megźú|apítźtsa a 33/2013. (VII. 15.) számú
önkoľmányzati rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (l) bekezdése alapján töľténik: Ha a lakás azá|lam
tulajdonból térítésmentesen keriilt az Önkoľmányzattu|ajdoĺába, a bérlők elővásárlási joguk a|apján
vásárolhatják meg a lakást. ,,Ha a térítés nélkül az onkoľmźnyzat tulajdonába került |akást az
elővásĺárlási jog jogosultj a, vagy az e|he|yezésľe jogosult jogcím nélküli lakáshasanáló vásárolja meg,
a véte|źr a forga|mi érték 25 %o-a, a valóságos komforrfoko zat szerint komfoľtos, összkomfoľtos lakás
esetében avéte|źr a forgalmi érték 50%o-a.,,

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

......'120|4. (......) szźtműYáltosgazdttlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozztýttu| az ingatlan-nyilvántartásban a
35I78l0lN17 he|yrajzi szttmon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., József utca 41. I.
emelet 5. szám a|atti,7| m2 alapterülettĺ lakásra határozat|an idejrí béľleti jogviszonnyal ľendelkező
bér\ó részére töľténő eladási ajźn|at kiküldéséhez, a33120|3. (V[. 15.) számú önkormányzati rendelet
19. $ (l) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szeľint' az e|készi|t
forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 50%o-txal. megegyező összegtĺ, 5.800.000,- Ft
v ételfu közlése mell ett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I4. szeptember 8'
A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakózzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. augusztus 1 8.
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KÉszÍrprrp: KIsľaruKpr

LpÍRre: MEZEIIRÉN REFERENs t^-.
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / lĺpii,ĺ IcÉtĺypI-, IGAZoLÁS: ? r--.^ 

'.=- 
.

%,Đ
N-TEGYZO

201ł Atjfi

BETEzuESZTESREA

\
k-/0łĄ>\ 201tr /.UE 26

Dauao,ą.-fuMANEDIN
JEGYZO GYI BIZoTTSÁG ELNoKEA VÁRoSGAZDÁLKoDÁSI

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



1. sz mĺl melléklet

J zsef utca 41. I. emelet 5.

Bérló neve, vételi kéľelem
benvrĺitásának dátuma:

Kazi-TÓth Attila István
2014. irilius 04.

Béľló javáľa Íigyelembe vett
éľtékntiveló

beľuházás iisszepe

Vételár
(foľgalmĺ éľték
50 7o-ában):

Hľsz:

Az ineatlan adatai

35|78l0ĺAl17

5.800.000.- Fr

Ertékbecslésben meshatározott adatok

Béľletĺ díj
Ft/ hÓ + Afa:

m'

onkoľmányzati
albetétek szálma

Az éľtékbecsló által megá|lapított
bekiilttizhetó foľealmi éľték:

24.603,-Ft

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

7l

37G8
Béľleti díj méľtéke:

komfoľtos

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

)

I 1.600.000.- Ft

Szoba-
szám:

kÖltségelvíĺ

Ecvéb adatok

98.s2%

I

Mííszaki állapot leírása:

Eladást |<izárő
feltétel fennáll-e:

Fajlagos mz
áľ:

Uzeme|tetési ktiltség:

éľtékbecslés szeľint

IGEN/NEM

162.900.- Ft

13.845,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie' és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Grifton Propeffy Kft
(Toľonyi Feľenc)
2014. i lius 31.

cinkormányzat
á|ta|lbér| áita|

Béľ|eti j ogviszony kezdete
és iopcÍme:

Fizetési moľál:

2008. november2l.
lakáscseľe

megfeleló
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