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I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése:
1.) A Budapest VIII., József utca 6. I. emelet 2. szźtm a|aÍÍi, 34888l0ĺNI2

heIyrajzi szĺĺmon

nyilvántaľtott, 55 fiŕ alapteľĹiletrĺ,I+y2 szobás, 73Il|0.OO0 tulajdoni hĺínyaddal
rendelkező, komfoľtos lakásra vonatkozóan az onkormányzat hatźrozat|an időre szóló
lakásbérleti szerződést kötött Kenyeres József és Kenyeres Józsefné bérlők:l.ĺel 200|.
december 7. napján. Kenyeres József bérlőtars ha|á|a miatt Kenyeľes Józsefné egyedüli
bérlő lett, a bérleti jogviszony fo|ytatásźtrajogosulttal keľült megkötésre a szeľződés. A
bérleti jogviszony kezđóidőpontja 2010. október 2.

A

Budapest VIII., József u. 6. szétm alatti épületben található lakásokat és nem lakás
céIjźraszolgáló helyiségeket az onkormányzatelidegenítés érdekébenkijelölte.

A

béľlő, Kenyeres Józsefné 2014. szeptember 24. napján vételi szandéknyilatkozatot
nyújtott be a Kisfďu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kéľelemhez csato|ta az
érvényesbérleti szerződését, valamint a bérleti díj megfizetéséľől szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése HVT

teľĹiletet nem érint.

Bérlő kéréséreaz EURO-IMMO Expeľt Kft. (Bács György) 2014. októbeľ 24-én
elkészítettea |akásra vonatkozó értékbecslést,amely a|apjan a függetle^n szakért(5 á|aI

jóvahagyott, becstilt piaci-,forgalmi éľték10.300.000,- Ft (187.900,-Ftlmz).

Fenti ingatlan tekintetében az onkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének
feltételeiről szóló 33l20I3. (VII.15.) Budapest Józsefuĺíros onkoľmanyzati rendelet 6-7. $ában meghatźĺrozott elidegenítést|<lzźrőokok nem állnak fenn.
Javasoljuk, hogy aBizottsźryjaruljon hozzá a Budapest VIII., József utca 6.I. emelet 2.
száłrl a|atti lakást béľlő Kenyeres Józsefrlé részéretörténő eladasi ajánlat kikĹildéséhez)az
elkészült forgalmi értékbecslés(relevĺáns adatok az előteľjesztés I. szźmu mellékletében),
valamint a33/2013. (VII. 15.) szźtmís,cinkoľmlínyzatiręĺdeLet 19. $ (1)_komfoľtos lakás
esetére vonatkozó _ bekezdése a|apjan a forgalmi érték50 Yo-ának megfelelő <isszegű'
azaz 5.150.000,- Ft vételaľmegielölése mellett.
2.) A Budapest VIII., Nagy Fuvaros utca7.II. emelet 18. szźtm a|attí,35033l0lV 18 helyľajzi
szźtmon nyilvantaľtott, 34 m, alapterülettĺ, 1 szobás, 390/10.000 tulajdoni hĺínyaddal

rendelkező, komfoľtos lakásra vonatkozóan az onkoľmźnyzat hatźrozatlan időre szóló
lakásbérleti szerzodést kötött FehéľIstván béľlővel 2002. augusztus 26. ĺapjan.

A

Budapest VIII., Nagy Fuvaros u, 7. szźrn alatti épületben található lakásokat és nem
lakás céljaraszo|gáLő helyiségeket az onkormćnyzat elidegenítés érdekébenkijelölte.

A béľlő, Fehér Istvan 2014. október 13. napjĺán vételi szĺándéknyi|atkozatot nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásĺĺrlása érdekében. A kéľelemhezcsatolta az érvényes
bérleti szetződését, valamint a béľletiđíjmegfizetéséről szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése HVT teľiiletet nem

érint.

Bérlő kéréséreaz EURO-IMMO Expeľt Kft. (Bács Gyöľgy) 2014. októbeľ

24-én
elkészítette a lakásra vonatkozó énékbecslést,amely a\apjan a fiiggetlen szakértíJ źL|ta|
jóvahagyott, becsiilt piaci-, forgalmi éľték6.600.000,- Ft (195.400
'-Ft/m").
Fenti ingatlan tekintetében az onkoľmźnyzatfulajdonában álló lakások elidegenítésének
feltételeiľől szóló 33l2O13. (VII.15.) Budapest Józsefuiáľos onkoľmlányzatirende|et 6-7. $ában meghatźtozoĹt' elidegenítéstk'lzáľőokok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a BizotÍság jáľuljon hozzá a Budapest VIII., Nagy Fuvaľos utca 7, II.

emelet 18. szám alatti lakást bérlő Fehér Istvan tészéretĺjľténőeladási

ajtn|at

kiktildéséhez) az elkészült forgalmi éľtékbecslés(ľeleváns adatok az előteľjesztés 1'. szźlmil
mellékletében),valamínt a 3312013. (VII. 15.) szamn önkoľmanyzati rcnde|et 19. $ (1) _
komfoľtos lakás esetére vonatkozó _ bekezdése alapján a forgalmi érték50 %.arlak
megfelelő <isszegű, azaz 3 .300.000,- Ft vételár megjelölése mellett.

A

felsoľolt lakások esetében avéteIát megźt||apitásźnźĺl'a ľendelet 19. $ (1) bekezdésében
szźnaLékokatkell a|kalmazní, mivel atáľgyí ingatlanok nem esnek a 19.
meghatźrozott vételĺíľ
(2)
hatá|yaaIá,
bekezdésnek
$

II. A beteľjesztés indoka:

A lakások elidegenítésévelkapcsolatos döntések meghozatalára

a

Tiszelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénziigyĺhatása:
1.)

A

Budapest VIII., József u. 6. szźlĺĺlalatti bérlemény eladásával kapcsolatos dĺjntés
az
meghozatala pénnigyi feđezetetnem igényel. Az ingatlan éľtékesítésével
onkormrínyzat költségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkoľmźnyzat tulajdoni
htnyada 44,2I %io, amihez 15 albetétből 8 albetét tartozik. Az elidegenítésaz
onkoľmanyzat szźmÉraelőnyös, mert a csökkenő tulajdoni hźnyađraalacsonyabb kĺjzös
kciltség fizetési ktitelezettség tartozik. Amennyiben a tfusashźu valamilyen nagyobb
bervhźzásről dĺint, annak a koltsége is kisebb méľtékbenterheli az onkormźnyzatot.

2.) ABudapest VIII., Nagy Fuvaros u.7. szélm alatti bérleményeladásával kapcsolatos dĺjntés
az
meghozata|a pénnigyi fedezetet nem igényel. Az ingatlan értékesítésével
jut,
Az éptiletben az onkoľmtnyzat tulajdoni
onkoľmĺányzat költségvetési bevételhez
hanyađa58,3f yo, aĺnihez f5 albetétből 15 albetét tartozik. Az elidegenítés az
onkormrányzat szćtmźraelőnyös, meľt a cscjkkenő tulajdoni hánya&a alacsonyabb közös
kötelezettség tartozik. Amennyiben a tźnsasház valamilyen nagyobb
költség ťĺzetésí
benlházásról dönt, annak a költsége is kisebb mértékben teľheli az onkoľmźnyzatot.

IV. Jogszabályĺ kłiľnyezetz

Az onkoľmtnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítésénekfeltételeit Budapest Józsefuaros

onkormanyzatának33120|3. (VII. 15.) sztnrlu rendelete szabźiyozza. A döntési jogköľöket a
fenti ľende|et 2. $ (2) bekezdése hatfuozza meg, amely szerint értéLúatártólfiiggően a

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dont az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (1)
bekezdés alapjan az eladźsi aján|at a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság döntése alapjan
adható ki a vevő tészéte.

Az e|óvásźrlási jog

gyakorlrása valamint a véte|źrmegáIlapíttlsa a 33/2013. (VII. 15.) számú
önkormányzatírcndelet 9. $ Q)bekezđésés a 19. $ (1) bekezdése a|apjant<jľténik: Ha a lakás

tulajdonból térítésmentesenkerült az onkotmányzat tulajdonába, a bérlők
a térítésnélkül az onkoľmtnyzat
elővásaľlási joguk a|apjan vásaľolhatják meg a lakást.
',Ha
tulajdonába került lakást az e|ővásźrlási jog jogosultja, vagy az elhelyezésre jogosult jogcím
nélkiili lakáshaszrráló vásáľolja meg, a vételĺára foľgalmi éÍték25 %o-a, a valóságos
komfortfokozat szennt komfoľtos, osszkomfoľtos lakás esetében a vételźna foľgalmi érték

az állam

5jYo-a."

A

rendelet 7. $ (1) fl pontja és (3) bekezdése a\apjan a hatfuozott időľe vagy feltétel
bekövetkeztéig bérbe adott lakásokra vonatkozó elidegenítésitilalom a|ő| a Bizottság
felmentést adhat.

Az e|ővástrlási jog

gyakorlrása valamint avételár megźlllapítźtsaa3312013. (VII. 15.) számú
önkoľmányzati rendelet 9. $ (2)bekezdés és a 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapján történik:
Ha a lakás az á||amtulajdonból térítésmentesenkeľiilt az onkormáĺyzat tulajdonába, a bérlők
elővásarlási joguk a|apján vásaľolhatjĺák meg a lakást.

Fentiek a|apjarl kéľema Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghomi szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
120|4. (......) szátműYáĺosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatáĺozat..

A

Varosgazdálkodási
nyilvĺĺntartásban a

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy hozzájaÍuI az

ingatlan-

34888l0lV12he|yajzi számon nyilvĺĺntartott,teľmészętben a Budapest VI[., József u. 6. 1.
emelet 2. sztlm alaÍtí,55 m. alapterülettĺ lakásra hatánozat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlo részéľetörténő eladási ajarlat kikĹildéséhez,a3312013. ryn. 15.) számú
onkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében,a komfoľtos lakás éľtékesítésére
meghataľozottak szetint, az elkészijlt foľgalmi éľtékbecslésbenmegállapított forgalmi éľték
50 %o-ávaImegegyező összegű, 5.l50.000,- Ft vételáľ kdzlése mellett.

Felelős:

Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
20|4. decembeľ 1.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezetí egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dĺintésekesetén javaslata a kozzétéÍe|mőđjara
honlapon
nem indokolt
hirdetőtáblĺán

Hataľidő:

A

Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi BizoÍtság tlgy dönt, hogy hozzájaÍul

nyilvantartásban a

az

iĺgatIan-

35033l0l/J18 helyrajzi számon nyilvántaĺott, természetben a Budapest VIII., Nagy Fuvaľos
u. 7. II. emelet 18. sztlm a|aÍtí,34ftŕ alapteľtilettĺ lakásra határozatlan idejiĺ béľteti
jogviszonnyal ľendelkezobérlő tészétetörténő eladási ajénlat kiktildéséhez, a3312013' (VII.
15.) szrĺmúĺinkormányzatircĺďelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére

meghatáfiozottak szerint, az elkésziilt forgalmi értékbecslésbenmegállapított forgalmi éľték
50 %o-ávaI megegyező összegű, 3.300.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős:

Hataľidő:

Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
201,4. decembęľ 1.

A dĺlntésvégľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kcjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel'mődjaru
nem

indokolt

hirdetőtáblĺín honlapon

Budapest, 20L4. november 1 2.
Tisztelettel:

Ż_
Kovács ottó
Ĺigyvezető ígazgatő
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utca 6. I. emelet 2.

Az ingatlan adatai
Béľló neve, vételi kéľelem
benYrĺitásának dátuma:
Kenyeres Jőzsefné
2014. szeptember 24

Béľ|ó javáľa figyelembe vett

éľtékntiveló
beruházás tisszepe

Vételáľ
(foľgalmi éľték onkoľmányzati
50 7o.ában):

albetétek száma

Hľsz:

Komfoľtfokozat
NYilvántaľt.szeľ

Szoba-

mt

szźlmz

Míĺszakiál|apot leírása:

3488810tAtr2

55

komfoľtos

I

éľtékbecslésszeľint

Eľtékbecslésbenmesha tározott adatok

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiiltiizhetó foľpa|mi érték:

Fajlagos m2
árz

10.300.000.- Ft

187.900.- Ft

Esvéb adatok
onkoľmányzati
tulajdoni
Eladást |<izárőt
hánvad

feltétel fennáll.e:

ElidegenÍtés
kezdeménvezése

Értékbecs|és
készítóie. és dátuma:
Euro-Immo Kft
(Bács GyÖľgy)

f014. október 24.

Béľletijogviszony kezdete
és ioscíme:

2001. december 7.

5.150.000.- Ft

Béľletidíj
ł Afa:

Ft/ hő

18.818,- Ft

5í8)
44.21%
Béľletĺdíj méľtéke:
l

koltséselviĺ

IGEN/NEM
Ktiztis ktiltség:
18.275,-Ft

Önkoľmányzat

źita|lbéľlóáita|

kizárőlagos béľleti
j ogviszony béľlótárs ha|ź a
miatt

F.izetési moľál:

megfelelo

l
I

I
1

:

2. sutmťł melléklet

Naev Fuvaľos utca

7.

II. emelet 18.

Az ingatlan adatai
Béľló neve, véte|i kéľe|em
benvrĺitásának dátuma:
Fehér István
2014. oktőber 13

Bérló javáľa figye|embe vett
éľtékntiveló
beľuházás iisszege

[Iľsz:

m'

35033t tAĄ8

34

Komfo fokozat

Nvi|vántaľt.szeľ

Szobaszám:

Míĺszakiállapot |eírása:

komfoľtos

I

értékbecslésszerint

Eľtékbecslésbenmephatározott ađatok

Az éľtékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó foľgalmi éľték:
6.600.000.- Ft

Vételár
(foľgalmi éľték Önkoľmányzati
50 7o-ában):
albetétek száma
3.300.000.- Fr

BéľIetidíj
Afa:
I 1.820,- Ft

onkormányzati
tulajdoni
hánvad

r5(25\
58.32%
Béľletidíj méľtéke:

F.t/ hĺő +

kôltségelvrĺ

Fajlagos
árz

m2

195.400,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:
Euro Immo Kft
(Bács Gy ľgy)
f014. október 24'

Ecvéb adatok

Eladást

|<izárót

feltétel fennáll.e:

IGEN/NEM
Kłizłiskiiltség:
18.330,- Ft

Bérleti jogviszony kezdete
és iogcíme:
2002. auguszns26.
źltaUbérlróáł|ta|
minóségi csere
Fizetési moľál:
Elĺdegenítés

kezdeménvezése
onkormányzat

megfelelö

