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I. Előzmények:

A Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazđéůkodő Kft. Helyiség Bérbeadási Irodája és Lakásgazdtikodási
kodája az a|ábbi helyiségeket és lakásokat elidegenítés céljáľa a tulajdonosi jogokat gýakoľló szerv
döntése alapján zár o|ta árveľésen történő elidegenítés érdekében.

II. A beteľjesztés ĺndoka:

Az e|őtetjesztéssel kapcsolatban a Váľos gazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság jogosult a döntés meg-
hozata|ára.

III. Tényállási adatok:
Azingatlanok címei és az értékbecslésben megállapított likvid forgalmi értéktik:
. Budapest VIII., Auľóra u.7 . fsz' 7. szźtmalat1i,3478ol0lN4llrsz-il,4I m2 a|apteľiilettĺ, komfoľtos

lakás, likvid foľgalmi értéke: 3.280.000,- Ft. A lakás jelentősen lelakott, jôlenlegi á|lapotábarl
béľbeadás útján nem hasznosítható. A he|yreéi|itása bérbeadás céljából nem gazdaśagos.-

- BudapestVIII.,Beľzsenyiu.3.II. 16.szétma|atti,3461410lNI9htsz-il,54m2alapterülettĺ,kom-
fort nélküli lakás, likvid forgalmi értéke: 2.630.000,- Ft. A lakás lelakott, a konyhában, abejárati
ajtó mĺĺgĺltt levá|asztás nélkül kádat helyeztek el.

- BudapestVI[., Ká|váriatér 19.II. 19. számalatti,35456l0lNI4hrsz-u,66m2 alapterületű, fel-
komfortos lakás, likvid forgalmi értéke: 4'950.000,- Ft. A lakásb anszabá|ytalan fiiľdőszoba kenilt
kialakításra, akáđ kĺjzvetlenii| atuzhe|y mellett helyezkedik el, amellett a mosogatő ta|á|hatő.

- BudapestVIII., orczytlt42.III.8' szám a|atti,3879OlOlN68 hĺsz-ú, 28m2 alapterĹiletrĺ, félkom-
foľtos lakás,likvid foľgalmi értéke: 2.240.OO0,. Ft. A lakás jelentősen lelakott, anyi|ászźtók cse-
rélendők. A wC szellőzéssel nem ľendelkezik.

- Budapest VIII., Tavaszmező u. 8. I.1. számalaÍÍi,35I7|l0lN5|ltsz-ú,7! m2 alapterĹiletrĺ, kom-
foľtos lakás, likvid foľgalmi értéke: 4'030.000,- Ft. A lakás teljesen lelakott, a volt bér1ő alakást
nem taľtotta karban, jelentős kárt okozott a lakásban' Lakhatóvá tétele nem gazđaságos'

. Budapest VIII', Ülloĺ ĺt 66/A. fsz. 5. szám a|atti,36274/0lN6 és 36274l0lN7 és 36274lOlN8
|lĺsz-il,3I m2 és 8 m2 és 7 m2 alapteľtiletű, komfortos lakás, likvid forgalmi éľtéke: 2.510.000,-
Ft. A táľsasház a|apitő okirata szerint a fsz. 5 . szám a|atti, 3627 4OlOl N6 ltsz-tĺlakáshoz tartozik
a7 és a 8-as albetét, amely helyiségek a lakásbérlet során is a lakással egyutt keľiiltek béľbeadásra.
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A lakás fiirdőszobája a folyosó másik olđalán a 8. albetétb entaIáIhatő. A 31 m2 a|aptetiletű lakás
megnevezéstĺ ingatlan a különálló helyiségek nélktil komfort nélküli komfoľt fokozatú. Jelenleg
hatályos rcnde|kezések szeľint a haľom ńszbő| álló lakás, lakásként nem adható béľbe. onállóan
lakásként csak a 31 m2 alapterületű tészhasznosítható, komfoľt nélküli komfort fokozattal.

Budapest VIII., Baľoss u. 34. fsz. I. szám a|aÍĺí udvari, 3672510lN2 hĺsz-li, 2I m2 alapteľiiletű
irodahelyiség likvid forgalmi éľtéke: 1.020.000,. Ft. Udvari bejáratű, belmagassága I,9 m, a be-
jfuatiajtő magassága I,7 m,nem szabványos. A helyiség teljes magasságában vizes, azértékbecs-
lés szerint jelen állapotábanemberi tartőzkođásra nem alkalmas'

BudapestVIII.,BródyS.u. 17. fsz.9.száma|atti'lépcső a|attibejźlrattalrendelkező,36625l0/N6
hĺsz-ú, 2I m2 alapteľületrí, műhely helyiség likvid forgalmi éľtéke: 1.100.000,- Ft. A helyiség
belmagassága I,9 m, abejárati ajtő magassága I,,7 m, nem szabványos. A helyiség teljes magas-
ságźlbaĺvizes, az értékbecslés szerint jelenlegi á|Iapotźhanemberi tartőzkodásra nem alkalmas.

ABudapestVIII., Csokonaiu.8. 1.ęm.Il2.száma|atr| 3465610lN5 hľsz-ú, I79m2 alapteľĹiletű
helyiség, likvid foľgalmi értéke: 11.680.000,- Ft. A helyiség azépťl|etl. emeletén helyezkedik el.
A mennyezętęnbeázźts nyomai |átszanak' Az ablakok koľszerűtlenek, az érvényes hőtechnikai
előírásoknak nem felelnek meg. A helyiséget is magába foglaló épiilet źi|apotaa korának megfe-
lelőnél rosszabb' A helyiségből abban az esetben tehet több lakást létrehozni, amennyibenazuđ-
vaľi homlokzatontöľténő egy, illetve két daľab ajtó megnyitásához, és így a homlokzati kép mó-
dosításához atźrsasházi tulajdonosi közĺisség hozzájárul, A több lakás kialakitásźnak e|ozőntu|
akadá'|ya, hogy a helyiség jobb oldalrĺn ta|á|hatő csak vizesblokk és csatoľna. Ugyanígy vaÍI ez a
füldszinten is, ahol az egy darab helyiség semmilyen viz-csatoma ellátással nem ľende|kęzi, a
lakásban ugyanott ta|áIhatő a víz- és csatoľnarendszer, aho| az emeleten' A Kisfalu Kft' műszaki
végzettségű munkatiáľsainaktájékonatása szerint, csak 2 db komfoľtos lakás kialakításáravan
lehetőség abban az esetben, ha a fcildszinti nem lakás céljaľa szolgáIő helyiség és lakás tulajdo-
nosaihozzájarulnak aŁlhoz, hogy a ftjdém és a két ingatlan köztltti fal megnyitásźlva|' a tulajdo-
nukban álló ingatlan belmagasságának csĺjkkentése mellett a csatorna á|menrlyezetteltakaľva el-
vezetésľe keriiljön'

A Budapest VIII., Déľi M. u. 16' fsz,22. szám alatti,3502Il0lN22 hrsz-í, I7 mf alapteľĹiletű
iľodahelyiség, likvid forgalmi értéke: 1.160.000,- Ft. A helyiség utcai bejáratű, a heIyiségb enviz-
vételi lehetőség nincs, mert a vezetékeket eltávolították. A WC helyiségben a falakon jelentős
vize s e dés tap asńalhatő .

ABuđapestVIII., józsef kľt. i8. szám a.|atti,3485210lN5hrsz-u,34fiŕ alapteľületri. egyébhe-
lyiség, likvid forgalmi éľtéke: 2'f90.000,- Ft. A helyiség udvari bejźnatű, a falak nedvesek, pené-
szesek.

A Budapest VIII., Asztalos S. u. 7. I. em. 14. szźlm a|atti,3884011lNl7 |tsz-li,94 m2 alapterületű
komfortos lakás likvid forgalmi értéke: 7.800'000,- Ft. A lakás felújítandó állapotban van, kissé
zajos, az ab|akaí a vasútľa néznek. Lakhatóvá tétele nem gazdaságos.

A Budapest VIII., Kis Fuvaros u. 1 1. I. em. 6. szźĺnal,atti,35l00l0lV16hrsz-ű',27 mf alaptertiletrĺ
felkomfortos lakás likvid forgalmi értéke: 1.958.000,- Ft. A lakás felújítandó állapotban van, fel-
újítandóak anyiLászárók, burkolatok, kĺizművezetékek' WC van, fiirdő kiépítendő, ľomos. Lak-
hatőv á tétele nem gazdaságos.

A Budapest VIII.' Nagy Fuvaľos u.20. 1. em. 9. szźm a|atti,35079l0lV9 hĺsz-ú, 76 m2 alapteľü-
lętrí komfoľt nélküli lakás likvid foľgalmi értéke: 4'560.000,- Ft. A lakás teljesen fe|ujítandő á||a-
potban var\ aparketta a szobiíkban feljĺltt, mozogfelpúposodott, feltehetőteg új parketta kiépítése
szfüséges, valamint fiiľdő és WC kialakítanđő.



- A Budapest VIII., Nagy Fuvaros u,20.2. em, 16. szám alatti,35079l0lNI6l.tsz-u,78 m2 a|ap-
tertilehĺ komfoľt nélküli lakás likvid foľgalmi értéke: 4.680.000,- Ft. A lakás teljesen felújítandó
állapotban van, WC és fiirdőszoba nincs, kinti WC tartozik a|akáshoz, az alkőv sötét. A lakásnak
nincs fiĺtése. A paľketta a szobźtkban felj<itt, mozog felpúposodott, feltehetőleg új parkettakiépí-
tése sztikséges, valamint fiirdő és WC kialakítandó.

- A Budapest VIII.' Kisfaludy u.28lA. fsz. I. szám a|atti, 3567OlOlN 1 hĺsz-ú, 7f4 m2 alapteľületrĺ
üzlethelyiség, likvid forgalmi értéke:41.000.000.- Ft. A hęlyiség utcai bejárafrl, ahelyiséghen
vizvéte|i lehetőség van. A helyiség alapterĹilete a ťoldszintęn 320 m2, a pinceszinten 4O4 m2, A
felületképzések koľszeľűtlenek, a helyiség źilapotalelakott. 2 db nem működő teherlift van a he-
lyiségben. A ftjldszinten és a pinceszinten is falnedvesség,beázás tapasńa|hatő.

. A Budaplst VIII., Német u. 17-19. szźĺn alatti, 352|7lllNt7 |ltsz-tl és 35217lIlNzTllrsz-tl,
13+32 m2 alapterületű ľaktaľ+irodahelyiség, likvid forgalmi értéke: 1.060'000,- Ft + 330.000'- Ft.
A|7 a|betétudvaľi bejáratu, ahelyiségbenvizvéte|i lehetőségnincs, mertavezetékekete|vágÍák'
A teherhordó falakon 1 cm széles, függőleges repedések vannak, ezért statikai vélemény is készült
az íngat|anľól. onálló villanyórája nincs, az elektľomos vezetékeket elvágták, más közmű nincs
bevezetve. Áilapota lelakott. A2ż a|betét udvaľi, áI|apotalelakott' elhanyalolt, piszkos. Az épület
külső, teherhordó falán ferde, több, mint 1 cm széles repedések vannak, ami miatt a teherbíľás
csökkent. Azalbetétegy helyiségből áll, amit farostlemezzelvá|asńottakkętté. A felületképzések
rossz állapotban vannak, afa|akata vizesedés miattjavitani, szigetelni szükséges. Fűtés, me|egviz
és gźnvezeték nincs.

- A Budapest VIII., Üll0ĺ ĺt 54. fsz. |, szám a|atti,3633910lNI htsz-ú, 16I m2 alapterületű iz|ęt-
helyiség, likvid forgalmi értéke: l4.700'000,- Ft. A helyiség utcai bejríratú, a kirakatablakok üveg-
felülete tcibbségében hiáĺyzik, helyéľe pozđorja|apok keľültek. Az ingatlan fütése távfiĺtéssél
megoldott. A hőleadók radiátoľok' A helyiségek belmagassága: 3,4 m.

További releváns adatok a męllékletbentalálhatők. Atáblázatban foglalt kĺjzĺis költségek és bérbe-
adás esetén várhatő költségelviĺ bérleti đíjaka|apjanmegállapítható, hogy a lakások jelěnlegi áltapo-
tukban töľténő bérbeadásakor, háľom lakás esetében haladja meg a kĺiltségelvíi beileti díj a kciżos
költség cisszegét, mindęn más esetében a béľleti díj bevétel elmarad az onkoľm źnyzatkiadásaitól. Az
onkoľmanyzatvesńeségét tovább ntivelné a lakášok saját kĺiltségen' Vagy abérbeszámítás útjan töľ-
ténő felújítása.

A lakások felújítása 10 éves időtaľtamban sem téľĺil meg az onkormányzatrészére,tekintettel arľa,
hogy az állandó költségek melleti az egyszei köitség elszámolásáramár nem maľad a béľleti díjban
fedezet. A felújítások esetében megtérülés i szźlmitás elkészítése emiatt nem értelm ezhető.

A bérleti díj bevételt abérLő személyétol fiiggően tovább cs<lkkentheti,ha abérlő _ akaľ csak źúme-
netileg _ szociális bérleti díjra jogosult.

A k<jzös költség kiadások mellékvízmérő szeľelésével tcirténő csökkentése nehézkes, mivel a jelenleg
hatályos ľendelkezések esetében abban az esetben kerĹilhet mellékvízm&ő fe|szerelésre' ha á tá'.u,-
ház akozmuszo|gá|tató felé nem rendelkezik tartozássa|, Ellenkező esetben akozmuszolgáltató nem
hitelesíti amérőfuát, és nem veszi nyilvántartásába. A társasházak ttibbsége sajnos adós a kĺizmű-
szo|gźůtatő felé, ezért a közös költség vizmérővęItöľténő csökkentéséľe ezekben az esetekben szinte
nincs lehetőség.

Az összes ingatlan esetében megvizsgálásra keľült, hogy az elidegenítésnek akadáLya nincs. Az in-
gatlanok a ľendęletben meghataľozott elidegenítésből kizárő feltételek alatt nem állnak. Azoningat-
lanok esetében, amelyek HVT tenileten vannak a Rév8 Zrt. nyi|atkozata a|apján az e|idegenítéňek
akađá|ya nincs.



Az összes ingatlan társasházban helyezkedik el, a Képviselő-testtilet kijelölte a fenti éptileteket, in-
gatlanokat elidegenítésre.

Fenti elidegenítésre kijelöIt nem lakás célú helyiségek tekintetében az onkoľmányzat fulajdonában
álló nem lakás céljráľaszolgźt|ô helyiségek elidegenítésének feltétęleiľől szóló 32l20l3. (VII' 15') Bu-
dapest Józsefuaľos onkormányzatirenđelet 5. $-ában meghatźrozott elidegenítéstkizárő feltételnem
áll fenn.

Fenti eliclegenítésre kijelölt lakás célú ingatlaĺrok tekintetében az onkorměnyzat fulajdonában ál1ó
lakások elidegenítésérol'33/f013. (VII' 15.) Budapest Józsęfuaĺos onkoľmáĺyzatírendelet 6. $, 7. $
és 8. $-ában meghataľozott elidegenítést kizźrő feltételnem ál1 fenn.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése:

A versenyeztetési eljĺírások közül az iires lakásokra és helyiségekľe az árverés megÍartását taľtjuk a
|egcé|ravezetőbbnek, mivel az e|mu|t évek tapaszta|atai alapjźn az źlrverésęken elért véte|átakmaga-
sabb bevételt eredményeznek, más versenyeztetési eljaľásokkal szemben, továbbá az ingat|anok ér-
tékesítéséľe, vagy bérbeadásárakiírt pźiyazatok rendszeľint eredménytelenül zaľulnak, azaz, nincs
j el entkező a páIy ázatok'ĺ a.

A lakások esetében aLakźsgazdálkodási Iroda levélbentájékoztatta lrodánkat, hogy azokat elidege-
nítés érdekében átadja, nem tudja bérbeadás útjan hasznosítaní azingat|anokat. A komfortos lakások
az á||apotuk miatt nem hasznosíthatőak, ľossz műszaki állapotuak.

A Helyiség Béľbeadási Iľodával folytatott egyeztetés a|apján, az a|ábbi helyiségek elidegenítés éľde-
kében átađásra keľĹiltek a Bérleményéľtékesítési lrodiíľa, mivel azokat atapaszta|atok alapján nem
tudj a a Helyisé g B érbeadási Iroda bérbe adás iltj án haszno sítani.

A listaľa az ĺinkoľmźnyzati költségek csökkęntése érdekében a legmagasabb közös költség vonzaÍta|
ľendelkező' rossz műszaki állapotu, illetve egyéb indokok alapjźn, rövid időn beliil etidegenítendő
ingatlanokat vettfü fel. A felsorolt lakások jelenlegi állapotukban nagyrészt lakhatatlanok, a helyre-
állításuk jelentős arlyagiráfordítást igényel, bérbeadásuk, állapotuk vagy méretfü miatt nem lehetsé-
ges.

A felsorolt helyiségek jelenlegi állapotukban nagyrészthasznosíthatatlanok, ahelyreállításuk jelentős
aĺyagi ľáfoľdítást igényel. A helyiségek béľbevételę érdekében érdeklődés nem volt.

Y. A diintés célja, pénzůigyi hatása:

A döntés előnyös az onkormźnyzatszálmáĺa,mivel a fenti helyiségek és lakások bérbeadás útjĺín évek
óta nem kerültek hasznosításra, ezźůtal béľleti díj bevételnem keletkezik, aközös költség és célbefi-
zetés kötele zettség megfi zetése mellett.

A dcintés megJlozata|afedezetęt nem igényel, az adásvételi iigyletből befolyó vételár az onkormány-
zat költségvetési bevételeit n<iveli'

VI. Jogszabályi köľnyezet ĺsmertetése:

A Budapest Jőzsefváĺosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlá-
sáról szóló 6612012, (X[. 13') számu cinkormanyzatireĺde|et 17' $ (1) aa) pontja a|apjan l00 MFt
forgalmi éľtéket el nem érő ingatlan esetében a tulajdonosi joggyakorló a Vríľos gazdáIkodási és Pénz-
ügyi Bizottság. Az ĺíľverés feltételeit a Veľsenyeztetési SzabáIyzatľól szóló 428/20|2. (XII. 06.)
számíhaLározatatarta|mazza.

A lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33l20l3. (VII. 15.) szźtmuönkormányzati ľendelet 1l.
$ -a alapj an : 

,, Az elidegenítésre átadott üres lakást a Budapest Józsefuáľosi Önkoľmlán yzat versenyez.
tetési szabályzata szeľint kell értékesíteni. Kivéte| ez a|ó|, ha a legfeljebb 10 m2 alapteľĹiletĹĺ lakást a



kĺjzvetlen szomszéd kiilön tulajdoni illetőség tulajdonosa csatolás céljából kívánjamegvásáľolni. Eb-
ben az esetben a lakás, a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dcjntése a|apjźn, versenyeztetési el-
j aĺáson kíviil is elidegeníthető.''

A nem lakás céljaľaszolgá|ő helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32120|3. (VII. 15.) száĺĺltl
önkormányzati rendelet 8. $ (1) bekezdése alapján:,,Az elidegenítésre átadott iiľes helyiséget az
onkormanyzat verseny eztetésí szabźiyzataszerint kell énékesíteni.''

^ 
(2) bekozdés szeľirrt: ,, Az (I) bekezdés alkalmazása a|ő| kivétel, és a tulajdonosi bizottság

dĺjntésével elidegeníthető a helyiség,
a) ha az legfeljebb 10 m2 alapteľĹiletű, és a közvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa csatolás

céljából kívźnjamegvásárolni, fliggetlenül attól, hogy a helyiség mikor keľült utoljĺára bérbeadás
tĺjźnhasznosításľa

b) ha az 10 MFt forgalmi éĺték alatti, tcibb mint 1 éve nem kęrĹilt bérbeadás utjźnhasznosításľa és
a megvásár|ására kérelem érkezętt.',

A Budapest..Főváros VIII. kenilet Józsefi'áľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének Budapest Jó-
zsefuáľosi onkormĺínyzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdbnosi jogok gyakoľlásáról szóló
6612012. (XII. 13') onkorményzati rendelet 7.s Q) bekezdése alapjĺín: ,,HaazÖnkormányzatrcnde-
lete vagy a Képviselő-testtilet hatźrozatamást nem tarta|maz a tulajdonosi jog gyakorlója hatźrozza
meg, hogy melyik veľsenyeztetési eljarást kell a|ka|mazni''

Fentiek a|apjźn kérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a Vagyonĺendelet 17' $ (1) a) pontja a|apján az
értékesítéssel kapcsolato s dcintését meghozni szíveskedj ék.

Határozatĺ javaslat

. . ., l (. . . ..) számt Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Buđapest VIII., Auróľa u.7, fsz. I.
szám a|atti, 347 80/0l N 4 he|yrajzí számú, 4I m2 alapterĹiletű komfoľtos lakást a bérbeadási állomany-
ból kivonja, a forgalmi értéket 3'280.000,- Ft összegben elfogadja , egytĺta| felkéľi a Kisfalu Kft-i a
hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításfua.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto ígazgatőja
Hataridő: 2014. november 27,

Határozatĺ javaslat

., ., / (. . . ..) számű Vaľos gazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYźtosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VI[., Beľzsenyi u. 3' II. 16.
szán a|atti, 3461410lNI9 he|yrajzi számtl, 54 m2 alapterĹiletri komfort nétktili lakást a bérbeadási
állomanyból kivonja' a forgalmi értéket 2.630.O00,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkęzései szerinti nyi|t árverés lebonyolítástra.

Felelős:
Hatłíľidő:

Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
2014. november 27.

Határozati javaslat

.' . . l (. . .,.) számű Y át o s gazďálkodás i és Pénzügy i bizottsági határ ozat:



AYátosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., KáWáriatér 19' II. 19.
szám a|atti, 35456l0lV14 he|yrajzi számű, 66 m, alapteriilettĺ félkomfotos lakást a bérbęadási ál1o-
mrínyból kivonja, a forgalmi értéket 4.950.000,- Ft összegben elfogadj a, egyiÍta| felkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabáIyok rendelkezései szeľinti nyíLt źrveńs lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. november 27.

Határozati javaslat

/ (. . . ..) szémlí Vaľos gazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határ ozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy a Budapest VIil., otczy tÍ 42' III' 8.
szám a|atti, 38790l0lN68 he|ytajzi számű,28 m2 alapterülettĺ félkomfortos lakást abérbeadási állo-
młányból kivonja, a foľgalmi éľtéket 2.240,000,- Ft összegben elfogadj a, egyűttal felkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései szeľinti nyi|t árverés lebonyolítástra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4' november 27 '

Határozati javaslat

, . .' . l (. . . .,) szttmu Vaľos gazdálkodási és Pénzügy i bizottsági határ ozat:

A Varosgazdálkodási és PénziigyiBizottságúgy dönt, hogy a Budapest VIII., Tavaszmező u. 8. I. 1

száma|atĺi,35171l0/N5he|yrajzi szárrlu,7t m2 alapterĹilettĺ komfortos lakást a bérbeadási állomĺĺny-
ból kivonja, a forgalmi értéket 4'030.000,- Ft összegben elfogadja, egyűtta| felkéri a Kisfalu Kft-i a
hatályos jogszabá|yok ľendelkezésęi szeľinti nyi|t áwerés lebonyolításćra.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatátidó: 2014. novęmbęr 27.

Határozati javaslat

/ (., . ..) számí Vĺíros gazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy a Budapest VIII., Ülloi ĺt 66lA. fsz. 5'
szám a|attí,36274l0lN6,36274l0lN7 és 36274l0lN8 helyrajzi szálmu,3I m2,8 m2 és 7 mf a|apte-
ľülettĺ komfoľtos lakást, és két egyéb helyiséget abérbeađási állományból kivonja, a forgalmi ertéket
2.510.000,- Ft összegben elfogadj a, egyűttal felkéľi a Kisfalu Kft.t a hatályos jogszabáIyok rendel-
kezései szerinti ny íIt árv er és lebonyolít ásár a,

Felelős:
Hatáľidő:

Kisfalu Kft . iigyve zeti5 igazgatőja
2014. november 27.

Határozati javaslat



A Váľosgazdźĺ|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Baľoss u. 34. fsz. 1.
sztlm a|atti, 36725l0/N2 he|yrajzi számu, 2I m2 alapterületű nem lakás cé|jára szďrgźiő helyiséget a
bérbeadási állomanyból kivonja, a foľgalmi éľtéket 1.020.000,- Ft összegben elfogadja, egyrĺttal fel-
kéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkęzései szeľinti nyi|t źrverés lebonyolításfua,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 2014. november 27.

Hatáľozati javaslat

.....l('. ...) szĺímú Vĺíĺosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Bródy S. u. 17. fsz.9.
szźlm a|atti,36625l0lN6 he|yrajzi száłrlu,2| m2 alapteľĹiletű nem lakás céIjfua szolgáló helyiséget a
bérbeadási állomanyból kivonja, a forgalmi éľtéket 1.100.000,- Ft összegben elfogadja, egylittal fel.
kéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyítt arveńs lebonyolí|isara.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatfuido: 2014. november 27.

Határozati javaslat

., .' . l (. . . ..) számű Városgazdálkodási és Pénztĺgyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Csokonai u. 8' I. em'
I/2' szźm a|aÍIi,34656/0lN5 helyrajzi számú, |79 m2 alapteľületű nem lakás céljara szo|gá|ő helyi-
séget a bérbeadási állománybólkivonja, a foľgalmi éľtéket 11.680.000,- Ft összegben elfogadj a, eEY-
úttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései szerinti nyi|t źrverés leuonyolit.a-
sĺíľa.

Felelős:
Hatríľidő:

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
2014. november 27.

Határozati javaslat

. . , . ./(. ' ...) számú Y źĺĺosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatźrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Déri Miksa u' 16. fsz.
22.száma|atti,3502Il0lV22helytajziszźlmu,17 m2 alapteľületiĺnemlakás cé|jźnaszolgźt|őhelyisé-
get a béľbeadási állomanyból kivonja, a forgalmi éľtéket 1.160.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal
felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabźiyok rendelkezései szerínti nyílt árverés leuonyólĺtesáľa'

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. november 27.



Határozati javaslat

., .../(..,,.) szělmí Viĺrosgazđálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., József kľt. 18' szĺám
a|aÍti,fÓldszinti,3485210lN5heIyrajzisztĺní,34m2 alapteľületrĺnemlakás céIjáĺaszoIgá|őhelyisé-
get a bérbeadási állomĺányból kivonja, a foľgalmi értéket 2.290.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal
felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései szeľinti nyíIt źwerés lebonyolításźra,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatfuidó: 2014. novęmber 27 '

Határozati javaslat

. , ' . ./(.. ' . ') számú Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

AYátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII', Asztalos S. u. 7. I. em'
14. szám a|atĺi,38840lllVl7 he|yrajzi számu,94 m2 alapteľĹiletrĺ komfoľtos lakást a bérbeadási ál-
lomĺínyból kivonją a forgalmi éľtéket 7.800.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabá|yok ľenđelkezései szeľinti nyi|t árverés lebonyolítására,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatfuidő: 2014. novembeľ 27.

Határozati javaslat

. l (. . . .') szźtmu Y átosgazđálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kis Fuvaľos u. 1 1' I'
em.6. száma|atti,35|00/alNlíhelyrajziszźtmtĺ,27m2alapterületúfęlkomfortoslakástabérbeadási
állományból kivonja, a forgalmi értékęt 1.958.000,- Ft összegben elfogadja, egyíttalfelkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014. november 27 '

Határozati javaslat

. . .' . l (. . . .,) számu Y átosgazđálkodási és Pénzĺigyi bizottsági határozat:

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII', Nagy Fuvaros u.20. I.
em. 9. szźm a|atti, 3507910lN9 he|yrajzi számu, 76 m2 alapteľületii komfoľt nélktili lakást abérbe-
adási állomanyból kivonja, a forgalmi éľtéket 4.560.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a
Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései szeńnti nyílt áľverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja



Hataĺidő: 2014. november 27.

Határozati javaslat

(' .' . ) szźlmt Város gazdálko dási és Pénztigy i bizottsági határ ozat:

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<lnt, hogy a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u,20.2.
em. 16. szám alatti, 35079l0lNI6 he|yrajzi szźtmu,78 m2 alapteľülettĺ komfort nélküli lakást ab&-
beadási állomĺínyból kivonja, a foľgalmi értéket 4.680'000,- Ft ĺisszegben elfogadj a, egýttal felkéri
a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításaľa.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. novembet 27,

Határozati javaslat

. ',.l(. '...) szrímú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kisfatudy u,28lA' fsz,
1'. szám a|atÍí, fcildszinti+pinceszinti, 3567010lNL he|ytajzĺ számu, 7f4 m2 alapteľületrĺ nem lakás
cé|jára szolgźlló helyiséget abérbeadási állomĺínyból kivonja' a forgalmi értéket 41.000'000,. Ft ösz-
szegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jo gszabá|yokľendelkezései szerinti nyílt
arverés lebonyolításara.

Felelős:
Hataridő:

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
2014. november 27.

Határozati javaslat

/ (. . . .,) szźnľű Y ár os gazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VI[., Német u. t7-t9, szfurl
a|atti, füldszinti, 35217lIlN17 és 35217lllN22 he|ytajzi szźlmu, |3+32 -m2 a|apieriletű nem lakás
cé|jźraszo|gáIo helyiségeket a béľbeadási állományból kivonja, a foľgalmi értékęt 1'390.000,- Ft ösz-
szegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szeľinti nyílt
árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő 2014. november 27.

Határozati javaslat

. / (. . . ..) szźnĺń Vaĺos gazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatát ozat:

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy a Budapest VIII., Ülloi ĺt 54. fsz. I. száĺrt
a|atli, füldszinti, 36339l0lNI he|yrajzi számű', 16I m2 alapterĹiletű nem lakás céIjfua szo|gá|ő helyi-
séget a béľbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 14.700.000,- Ft összegben elfogadj a, ęgy-
úttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezésęi szerinti nyíIt źĺrveÉs lebonyolítá-
saľa.
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Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatźnidő: 2014. november 27'

A dcintés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles korét éľintő döntések esetén javaslataakozzétételmődjfua
nem indokolt hirdetőtáblĺĺn honlapon

Budapest, 2014. szeptember 8.

Tisztelettel:

Ł\
Kovács Ottó

igyvezető igazgatő

KÉszÍrBľrB:

LeÍnr,ł':

Klsr.aru Kľr.
on. GÖncsos MoNIKAIRoDAVEZETo N/

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL / l.iplr,ĺ lcÉmvEL. IGAZoLÁS: -rĄ-..--l ľ.-_---J.
JocrKoNlRor-r:

BETERJESZTÉsRp łrĺdalves :

^\Uru ĺovÁHłcylł:

Sois Gyoncv Ś'Ł '
A VÁRoscAzoÁrrooÁsl És PÉNzÜcyl BzorrsÁc ElNÖrľtB;cvzo
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AurÓra u. 7. fsz. l.

ctm

Berzsenyi u.3. II. 16

Kálvĺíľiatéľ l9. II. l9.

orcry it 42. tIl. g

hľsz.

Tavaszmezo u. 8. I. 1.

34780t0/N4

34614t0/N19

Üll0i ĺt 66/A' fsz.5.

alapte-
rület

35456/0tNr4

Baross u. 34. fsz. l. ud-
vari

38790/0/N68
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4l mz
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csó alatti bejárat
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komfoľtos |a.
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66 m2
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likvid
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galmi
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(eFt)

Csokonai u. 8. I. em. 1/2

komfoľt nél.
kiili lakás

28Ń
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utcai
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8m2
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insatlanban)
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4.950
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20r3.09.19.
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2012.tt.26.
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20t3.08.22.
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2013.08.22.
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2004.11.r'7.
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nem
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célbefi-
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leti díj (Fťh +

Afa)
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nem
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ség
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2t.840
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kás

0
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nem
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0
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.23
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0
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f .520
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0

2014.04.23

?.515

9,36
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5/32

nem

2013.06.24

0
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2t22

1.4,63

0
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0
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nem

0

0

10,45
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4lt7

0

0
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3t,81
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0

0
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2/16

0

0

13,89

3/',75

0

12,13
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Ut5

'1,97

4/23
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17121



Kis Fuvaľos u. l l. l. 6.

Nagy Fuvaros u. 20. l. 9

Nagy Fuvaros u.20.2.
16.
Kisfaludy u. 28iA. fsz. I

Német u. l7.19.

Ü|lói t 54. fsz. I
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