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Tényál|ás és a diintés tartalmának ľészletesismertetése:

A MÁV

telepen található bérlakások elidegenítésrettjľténő kijelöléséľől a Képviselő.testület
2|5l20I3. (vI' 05.) szźlműhatározatźban dontött. Ebben ahatźrozatában kifejezte, hogy a bérlakásokat
el kívánja adni, a bérlők á|ta| megťlzetendó véte|źrmegegyezik a közbeszerzési e|jźrźtssoľán
beszerzett víz és csatoľna kivitelezési munkálatok összegével' A közbeszęrzési eljárás eredményeként
a bérlakások kĺizött szétosztandó vételáľ 192.|95,2Il,- Ft. A béľlakások véte|árának meghatározását a
Képviselőtesttilet 2|7/20|4. (xI. 05.) számű hatźrozatában rögzítette. A Képviselőtestiilet
döntéseiben foglaltak a|apjźn az alábbi kéľelmeket terjesztjük e|ő jővźthagyás érdekében.

1.) A

Budapest VIII', Salgótarjáni utca1,7' I. emelet 7. szám alatti,38818/12/A/7 Íle|yrajzi számon
54 m, alapteľĺ.i|etii, 2 szobás, |.f48/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező,

nyi|vántartott,

komfortos komfortfokozatű |akásra vonatkozőan az onkoľmányzat határozatlan időre szóló
lakásbérleti szerződést kotött 1988' július 4' napjánBáder Zo|tén és Elke Sachse (Báder Zo|tánné)

bérIőkkel.

A

Budapest VIil., Salgótarjáni ltca |7 ' szźtm a|atti épületben ta|źl|hatő lakásokat és nem lakás
céIjára szolgá|ő helyiségeket az Önkormźnyzat 217/fO14' (XI.05') számű határozatának |)
pontjában elidegenítés érdekébenkijelölte.

A

béľIĺjk,Báder Zo|tán és Bádeľ Zo|tźLnflé20|4. szeptember I7 ' napján vételi
szándéknyilatkozatot nyrijtott be a Kisfalu Kft-hez a lakás megvásĺárlása érdekében.Akérelemhez
csatolta az érvényes bérleti szerződését, valamint a bérleti dij megfizetésérőlszóló nullás
igazo|źst'
A

lakás elhelyezkedése řIVT területet érint, a Rév8 Zľt. tárgyi ingatlan elidegenítésénekakadźiyát
nem|átja, az e|idegenítés az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzódésben vállłt kötelezettséseiňek
teljesítésétnem érinti'

Bérlő kéréséreaz Appreal.Kollár Ingatlanszakétő Kft' (Kollár zo|táLn) 2O|4. o|<tőber 30-án
elkészítette a lakásľa vonatkozó éľtékbecslést,
amely a|apjźn a független szakérto á|ta|

jóváhagyott, becstilt piaci-, forgalmi éľték10.480.000,- Ft (194.000,- Ft/m?)'

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok alapján és az Önkormányzat tulajdon ában á||ő
lakások elidegenítésénekfeltételeiről szóló 33/20|3. (VII.15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rende|et 6-7 ' $.ában meghatáľozott elidegenítéstkizárő okok nem állnak fenn.
Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest

VIil., Salgótarjáni utca |7.I' emelet 7.
szám alatti lakást béľlő Báder Zo|tźn és Bádeľ Zo|tánné részéretĺjľténőeladási aján|at
kiküIdéséhez, az e|készült forgalmi értékbecslés(releváns adatok az előteľjesztés |' számil
mellékletében), valamint a 33/2013, (VII. l5.) szźnnű önkoľmányzati rendelet 27
' $ a|apjźn a IIVT

terĺiletre tekintettel az eredeti kiutaló határozatban a lakás béľleti szerziidésben meghatározott
alapterület a|apjáĺ, a viz és csatoľna közműrendszer felújításköltségeivel megegyező, a lakás
alapteľület arźtnyában eső - 15 %-kal csökkentett - összeg, I00 %o-ának megfele|ő összegu, azaz
2.452.180,- Ft vételár megjelölése mellętt. A vételáľból semmilyen kedvezmény nem adható.

2.) A Budapest VIII., Sa^lgóta4áru ltca 79. fijldszint 4. szám alatti, 38818/I3lN4 helyajzi számon
nyilvántartott, 54 rŕ alapterü|eij, 2 szobás, I,202l|0'000 tulajdoni hányaddal ľendelkező,
komfortos komfortfokozatű |akásra vonatkozóan az onkormányzat határozat|an időre szóló
lakásbéľleti szerződést kötött lakáscseľe jogcímęn 2003. novęmber 3. napján Miklóssy Zo|tán
bérlővel.

A

Budapest VIII., Salgóta1áru utca 19. szám a|attí épületben talá|hatő lakásokat és nem lakás
cé|jára szo|gá|ó helyiségeket az onkormáĺyzat 2|7lfot4. (xI.05.) számll hattrozatáĺak k)
pontjában elidegenítés érdekében kijelölte.

A

bérlő, Miklóssy ZoItán2014. szeptember 17. napján vételi szándéknyilatkozatot nýjtott be a
Kisfalu Kft.-hęz a lakás megvásárlása érdekében.A kérelemhez csato|ta az éwéĺyesbérleti
szerződését, valamint a béľletidij megfizetéséről szóló nullás igazo|ást.

A lakás elhelyezkeđésęHVT területet

énnt, a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésénekakadályát
nem látja, az e|idegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzódésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítésétnem érintí.

Bér|ő kéľéséreaz Appreal-Kollaľ Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tźłn)20|4. oktőber 30-án
elkészítette a lakásľa vonatkozó értékbecslést,amely a|apján a fiiggetlen szakértő źúta|
jóváhagyott, becsült piaci-, forgalmi érték11.120.000,- Ft (206'000 ,-FÍlm,).
Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iľatok atapján és az onkormźnyzat tulajdonában á||ó
lakások elidegenítésénekfeltételeiľől szóló 33120|3. (VII.l5.) Budapest Józsefváros
onkormányzati ľendelet 6-7. $-ában meghatározott elidegenitéstkizárő okok nem állnak fęnn.
Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII.' Salgótaqán utca 19. foldszint 4.
szám a|atti lakást bérlő Miklóssy Zoltán ľészéretörténo eladási aján|at kiküldéséhez, az e|késnilt
forgalmi értékbecslés(ľeleváns adatok az előterjesztés l. számú mellékletében), valamint a
33lf0I3. (VIL 15.) szttmu önkormányzati ľendelet f7. $ alapján a HVT területre tekintettęl az
eľedeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szeľződésben meghatározott a|apterulet a|apján, aviz és
csatorna közműrendszer felújításköltségeivel megegyező, a lakás alaptertilet arányában eső _
15%o.ka| csökkęntett - összeg, |00 %o-źlnak megfelelő összegiĺ, azaz 2.452.180,- Ft vételár
megjelölése mellett. A vételárból semmilyen kedvezmény nem adható.

3.)

A Budapest VIII., Tbiliszi tér 6. I. emelet 7. szám alattí, 38818/38lN7 he|ytajzí számon
nyilvántartott, 55 m2 alapteľü|eťtl, 2 szobás, I.232ll0.oo0 tulajdoni hányaddal rendelkezo,
komfortos komfortfokozatu |akásra vonatkozőan az onkormányzat határozatlan idore szóló
lakásbérleti szerzódést kötött |997. július 13, napján Beniczki István és Beniczki Istvánné
béľlőkkel.
A

Budapest VI[., Tbiliszí tér 6. szám a|atti épületben ta|á|hatő lakásokat és nem lakás céIjára
szolgá|ő helyiségeket az Önkormźnyzat 2I7\2OI4, (K.05.) szźlmíhatáľozatának m) pontjában

elidegenítés érdękébenkíj elölte.

A

bérlők, Beniczki István és Beniczki Istvánné 20|4' szeptember 1'7. napjén Vételi

szándéknyilatkozatot nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében.A kérelemhez
csatolta az érvényesbérleti szerződését, valamint a bér|eti díj megfizetéséről szóló nullás
igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT

területet éint, aRév8 ZrI. ttlrgyi ingatlan elidegenítésénekakadályát
nem látja, az e|idegenítés az Önkoľmányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítésétnem érinti.

Béľlő kéľéséreaz Appreal-Kolláľ Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tán) 2014. oktőbeľ 30-án
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést,ame|y a|apján a ftiggetlen szakértő á|ta|
jóváhagyott' becsült piaci-, forgalmi éľték10.450.000,- Ft (194.000,- Ftlm,).

Fenti ingatlan tekintetébęn a benýjtott iľatok alapjáĺ és az onkormányzat tulajdonźban áI1ő
lakások elidegenítésénekfeltételeiről szóló 33120|3. (WI'15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzatí rende\et 6-7 . $-ábanmeghatározott elidegenitéstk'lzárő okok nem állnak fenn.
Javasoljuk, hogy a Bizottság járu|jonhozzá a Budapest VIII., Tbiliszitér 6,I. emęlet 7, száma|atti
lakást béľlő Beníczki István és Beniczki Istvánné részére töľténő eladási aján|at kikü|déséhez, az
elkésztilt forgalmi értékbecslés(releváns adatok az e|oterjesztés 1. számú mellékletében), valamint
a33l20I3. (Vil. 15.) számtl önkormányzati rendelet 27. $ alapján a IIVT területľe tekintettel az
eredeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szerződésben meghatározotta|apterilet alapján, avizés
csatorna közműrendszer felújításköltségeivel megegyező, a lakás alapterület arźnyában eső _

Ií%o-ka| csokkentett

-

összeg, I00 %o-änak megfelelő összegű, azaz 2.452.180,-

megjelölése mellett. A vételárból semmilyen kedvezmény nem adható.
4.)

Ft

vételár

A

Budapest VIII., Tbiliszi tér 7. frldszint 3. szám alatti, 38818140lł3 he|yrajzí számon
nyilvántartott, 54 nł alapteľületű, 2 szobás, 1.244l|0.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező,
komfortos komfortfokozatű Iakásra vonatkozóan az onkormáĺyzat határozat|aĺ időre szóló
lakásbérleti szerződést kötött 1993.március 5. napján onazy Marianna béľlővel.

A

Budapest VIII., Tbiliszi tér 7. szám alatti épületben taláIbatő lakásokat és nem lakás céljára
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A

béľlő, oĺazy Marianna fOL . szeptember 26' napján vétęli szándéknyl|atkozatot nýjtott be a
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásáľlása érdękében.A kéľelęmhezcsatolta az érvényesbérleti
szerződését, valamint a béľleti díj megfizetéséről szóló nullás igazo|ást.

A

lakás elhelyezkedése HVT területet énnt, a Rév8 Zrt. tźrgyíingatlan elidegenítésénekakadáIytlt
nem látja, az elidegenítésaz Önkormányzat és a Rév8 Zrt' szerződésben vállalt kötelęZettségeinek
teljesítésétnem érinti.

Béľlokéľéséreaz Appreal-Kolláľ Ingatlanszakértő Kft' (Kollár Zo|tttn) 2014. október 30-án
elkészítette a lakásľa vonatkozó értékbecslést,amely a|ap1tn a független szakértó á|ta|

jóváhagyott, becsült piaci-, forgalmi érték10.040.000,- Ft (18ó.000,- Ftlm"),

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok alapj án és az onkormányzat tu|ajdonában á11ő
lakások elidegenítésénekfeltételeiľől szóló 33lf0|3. (VII.15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzatirende|et 6-7. $-ában meghaÍározott elidegenitéstk'lzáró okok nem állnak fenn.
Javasoljuk, hogy aBizottsźry járuljon hozzáa Budapest VIII., Tbiliszítér7,ftildszint 3. száma|atti
lakást bérlő oházy Mariarĺra részéretöľténő eladási aján|at kiktildéSéhez,az elkésnilt forgalmi
éľtékbecslés(ľeleváns adatok az e|őterjesztés 1. számú mellékletében),valamint a33lf0|3. (Yil.
15.) számú öĺlkormányzati rendelet 27. $ a|apján a HVT területre tekintettel az eredeti kiutaló
határozatban a lakás bérleti szerződésben meghatározott a|apterület alapján, a víz és csatorna
közműľendszeľ felújításköltségeivel megegyezó, a lakás alapterület arányźlban eso - 15 %o-ka|
csökkentett - összeg' I00 o/o-ának megfele|ő ĺlsszegű, azaz 2.452.180,- Ft vételaľmegjelölése
mellett. A vétęlárból semmilyen kedvezmény nem adható.
s.)

A

Budapest VIII., Tbiliszi téĺ7. foldszint 2. szám alatti, 38818l40lil2 he|yrajzi számon
nyilvántartott, 54 m2 alapterĺi\etu' 2 szobás, I.246110.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
komfoľtos komfortfokozatí lakásra vonatkozőan az onkormányzat határozatlan időre szóló
lakásbérleti szerződést kötdtt 1983. július 1. napján Tóthné Sebestyén Eva bérlővel.

A

Budapest VIII., Tbiliszi tér 7. szćtm a|atti épületben talá|hatő lakásokat és nem lakás céljára
szo|gátő helyiségeket az onkormáĺyzat 2I7l20I4. (xI.05.) számű hatźrozatának n) pontjában
elidegenítés érdekébenkijelölte.

A

bérlo, Sebestyén Éva2O|4. szeptember 9. napjtn vételi szándé|ayl|atkozatot nýjtott be a
A kérelemhez csatolta az érvétyesbéľleti
Kisfalu Kft-hęz a lakás megvásáľlása éľđekében.
szerződését, va|amint a béľletidíj megfizetéséľől szóló nullás igazo|ást'

A

lakás elhelyezkedése řrVT területet énn| aRév1 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítéséĺekakadá|yát
nem látja, az elidegenítésaz Önkormányzat és a Rév8 Zrt' szerzódésben vállalt kötelezęttségeinek
teljesítésétnem érinti.

Bérlő kéľéséreaz Appreal-Kollár Ingatlanszakérto Kft. (Kollár Zo|tźn) 2014. október 30.án
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést'amely aIap1źn a fi'iggetlen szakérto źL|ta|

jóváhagyott, becsült piaci-, forgalmi érték11.340.000,- Ft (210.000,-Ftlm').

Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iratok alapján és az onkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésénekfeltételeiről sző|ő 33120|3. (VII.l5.) Budapest Józsefuáros
tnkormányzatireĺde|et 6-7. $-ában meghaÍźlrozott elidegenitésttjzárő okok nem állnak ferľr.
Javasoljuk, hogy a Bizottság járuIjonhozzá a Budapest VI[., Tbiliszitér 7. frjldszint 3. szám alatti
lakást bérlő Sebestyén Eva részéretöľténő eladási aján|at kiküldéséhez, az e1késailt forgalmi
éľtékbecslés(releváns adatok az e|őterjesztés l. számú mellékletében), valamint a33120|3. (Yil'
15.) számú önkormányzati rendelet f7. $ a|apján a TIVT területre tekintettel az eredeti kiutaló
határozatban a |akás bérleti szerződésben meghatározott aIapterület alapján, a viz és csatorna
közműľendszer fe|űjitźs költségeivel megegyező, a lakás alaptertilet arányában eso - 15 %-kal
csĺjkkentett - összeg, I00 oÁ-ának megfe|elő összegű, azaz 2.452.180,- Ft véte|ár megjelölése
mellętt. A vételárbóI semmilyen kedvezmény nem adható.

II. A beteľjesztés indoka:

A lakások elidegenítésévelkapcsolatos döntések meghozata|fua

a

Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺigyihatása:
1.) A Budapest VIII., Salgótaľjáni utca 17.I. emelęt 7. szám alatti béľleményeladással kapcsolatos
döntés meghozata|apénzlgyi fędęzetet nem igényel. Azingat|anéľtékesítésévelazÖnkormźnyzat
ktiltségvetésibęvételhez jú. Az épületben az Ônkormányzat tulajďoni hányada I00 %o, amihez 8
az onkormányzat sztlmára előnyĺĺs,mert a csökkenő tulajdoni
albetét tartozik. Az elíđegenités
hányaďra alacsonyabb közos költség ťĺzetésikötelezettség lartozík. Amennyiben a társashźn
valamilyen nagyobb bęruházźsről dönt' annak a költsége is kisebb mértékbenterhelli az
onkormányzatot, valamint a MÁv lakótelep víz- és csatornahálózat fel,őjítźlsának bruttó
I9L.I95.9I1,- Ft összegrĺ költségébol megtértil az e|idegenítésrekeľülő lakásľa eső felújítás
ĺisszege.

f) A

Budapest VIII., Salgóta4án utca 19. ťoldszint 4. szám alatti bérleményeladással kapcsolatos

az onkormányzat
döntés meghozata|a pénnigyi fedęzetet nem igényel . Az ingat|an éľtékesítésével
költségvetési bevételhez jut. Az épületben az Onkormáĺyzat tulajdoni hányada |00 yo, amihez 8
atbętét tartozik. Az elidegenités az onkormányzat szźlmára előnyos, meľt a csĺjkkenő tulajdoni
hányađra alacsonyabb kĺjzös költség fizetési kötelęzettség llartozik. Amennyiben a társasház
valamilyen nagyobb beruházásról dĺint, anĺak a költsége is kísebb méľtékbenterhe|i az
onkormányzatot, valamínt a MAV |akóteIep viz- és csatornaháÍózat felújításának bruttó
I9L.I95.9I1,- Ft összegű költségéből megtérül az e|idegenítésľekerülő lakásľa eső felujítás
összege.

3.) A Budapest VIII., Tbiliszit tér 6. I. emelet 7 ' szám alatti bérleményeladással kapcsolatos döntés
az onkormźnyzat
meghoiatala pénnjgyi fedezetet nem igénye|. Az ngatlan éľtékesítésével
jut,
Az épületben az onkormányzat tlllajďon hányada I00 o/o, amihez 8
költségvetési bevételhez
albetét tartozik. Az elidegenítés az onkoľmányzat számtra előnyös, mert a csökkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kotelezęttség lartozLk. Amerľryiben a társasház
valamilyen nagyobb beruházźsről dönt, anĺak a kĺiltségeis kisebb mértékbenterhe|i az
onkormányzatot, valamint a MAV lakótelep víz- és csatornahálózat fe|űjitásának bruttó
I9L.I95.9I1,- Ft összegrĺ költségéből megtérĺilaz e|idegenítésrekeľülő lakásľa eső felujítás
ĺisszege.

4.) A Budapest VI[., Tbiliszí tér 7. fijldszint 3. szám alatti bérleményeladással kapcsolatos döntés
az onkormányzat
meghozáta|a péniigyi fedezetet nem igényel. Az íngat|an értékesítésével
jlt.
Az épületben az Oĺ.lkormányzat tl|ajdoni hanyada I00 o/o, amihęz 8
kĺiltségvetésibevételhez
albetét tartozik. Az elidegenítés az onkoľmányzat számára előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség ftrtoz1k. Amennyiben a társasház
valamilyen nagyobb beruházásről dönt, annak a koltsége is kisebb mértékbenterhę|i az
onkormányzatot, valamint a Mav lakótelep viz- és csatornahálózat fe\űjitásának bruttó
I9L.I95.9I1,- Ft összegű költségéből megtértil az elidegenítésre keľülo lakásra eső felújítás

cisszege.

a

5.) A Budapest VIII., Tbiliszi tér 7. foldszint f . szám alatti bérleményeladással kapcsolatos döntés
az onkormányzat
megfozáta|a péĺtzlgyifędezetet nem ígényel. Az ingatlan értékesítésével
költségvetési bevételhez jllt. Az épiiletben az öĺ.lkormányzat fi;Jajdoni hányada I00 vo, amihęz 8
albetét tartozik. Az elidegenités az onkormányzat számára előnycis, mert a csökkenő tulajdoni
háĺyadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség tartozlk. Amennyiben a társasház
valamilyen nagyobb beruházásről dĺint, annak a költsége is kisebb mértékbenterheli az
onkormányzatot, va|amint a MAV lakótelep víz-, és csatornahá|őzat felujításának bruttó
192'195.911,- Ft összegű költségéből megtéľül az elidegenítésľekerülő lakásra eső felujítás
összege.

rV. Jogszabályi köľnyezet:

Az

onkormźnyzat tulajdonában ál1ó lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsęfuáros
onkormányzatának 33l20I3. (V[. 15.) számű ręndelete szabá|ryozza. A döntési jogköröket a fenti

ręndelet 2. $ (2) bekezdése hatfuozzameg, amely szerint értékhatártől fiiggően aYátosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság dönt az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (1) bekezdés alapján az ę|adási aján|at a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dĺjntésea|apjétn adható ki a vevő részérę.

Az

e|ovástrlási jog gyakoľlása valamint a véte|ár megállapítása a 3312013. (vII. l5.) számú
önkormányzati rendęlęt 9.$ (2) bekezdés ésa27. $ alapjántörténik: Ha a lakás azći|am tulajdonból
térítésmentesenkerült az onkormányzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási joguk a|apján vásárolhatják
meg a lakást. řIVT területén lévo |akás esetén a Képviselő-testiilet hozzájtlru|ásával a ręndeletben
foglaltaktól el lehet térni, ha a befektetési területre vonatkozó szerzódés teljesítéseérdekében
A Képviselő-testület 2I7l2O|4. (xI.05.) száml,l dĺintésénekl) pontja alapján a vlÁV
'"tik'ég".
lakótelepen elhelyezkedő lakások és nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek elidegenítésével
kapcsolatban a lakóépületekben ta|á|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésrekijelöli. A
határozat|an idótartamra bérbeadott lakások esetében a véte|tr a kijelölés időpontjában hatá|yban lévő
rendelęt 27. $.a aIapjźtn a IIVT területre tekintęttel az erędeti kiutaló hatźtrozatban és lakás bérlęti
szerződésben meghatározott a|apteľtilet alapján a vízmu, csatoľnamtĺközműrendszer felújítás
kö|tségeivel megegyezó, - korrekció a|ka|mazásával _ a |akásra alapterület arányában eső összeg. A

helyiségek véte|ára az elidegenítés idejében hatályos önkormányzatí rendelet a|apján kęrĹil
a vételáľ számítźsná|az a|źhbiak
megállapításľa. A hatátozat 4.) pontja szerint a béľlők kéľésére
szerint kell eljárni:

A 4 db

8 lakásos épületben (Salgótarjáni u. 17. és 19., valamint a Tbiliszi tér 6. és 7 ., talá|hatő lakások
vételárát 15 %o-ka|csökkenteni kell, amely összeggel a 1 db 2-4 lakásos épületben (Salgótarjáni at 7.,
9 ., II ,' 1'3 ., 15 ,, Szemafor utca 8., Lokomotív utca 1 ., 2., 3., 4.,5.) található lakások vétę|áĺátmeg kell

növelni.
e|ővásárlási jog gyakorlása valamint a véte|áĺ megá||apitźlsa a 3312013.
önkormányzati rendelet 9. $ (2) bekezdés és a27 . $ alapján történik.

Az

(VII. 15.)

számú

Fentiek alapjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

. . . . . .

./2014 '

(.....

.

) számu Y źtrosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogyhozzájźlru| az ingatlan-nyi|váfiartásban a
388l8lI2lN7 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Salgóta1áĺi utca |7.I.
emelet 7, szám alatti, 54 m2 a|apterĺiletű lakásra hatźrozat|an idejű béľletijogviszonnyal rende|kező
bér|ó részéretöfténő eladási aján|at kiki'ildéséhez, a33l20I3. (VII. 15') szźtmű ĺinkormányzati ľendelęt
26. $ bekezdésében,a Képviselo-testiilet 2I7l20I4. (xI. 05.) szźtm,s döntésébęn meghatározottak

szerint, a víz éđscsatorna közműrendszer fe|tĄítáts költségeivel megegyező, |5 o%-os csökkentő
konekció a|ka|mazásával a lakásľa alapterület arźnyźtbanesó 2'452.|80,- Ft összegiĺ értékI00 oÁ-źpaI
megegyező összegű, 2.452'180,- Ft Vételár közlése mellett. A vételárból semmilyen kedvezmény nem
adható.

Felelős:

Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja

Hatáľidő:

2014. december

1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslataakozzétételmódjára
honlapon
hirdetőtáblán
nem indokolt
. . . . .

..lf0l4'

(.

. . . .

.

) számű Y árosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogyhozzájáru|az ingatlan-nyilvántartásban a
38818/13/A/4 he|yrajzi számon nyilvántartott, természeÍben a Brrdapest VIII., Salgótarjáni utca 19.
fijldszint 4' sztma|attí,54 m2 alapterületű lakásľa határozat|an idejű béľletijogviszonnyal rendelkező
béľlő részéretĺjľténőeladási ajźn|at kikĺildéSéhez,a33120|3. (VIL 15.) számú önkormányzati rendelet
f6. $ bekezdésében,a Képviselo-testĺiletfI7lf0I4. (XI. 05.) számí döntésében meghatározottak
szerint, a viz és csatorna kĺjzműľendszeľ felújítás költségeivel megegyező, 15 %.os csökkentő
korrekció a|ka|mazásźlval a lakásra alaptertilet arányźtban esó f .452.1'80,- Ft összegű értékI00 oÁ-ávaI
megegyező ĺĺsszegű'2.452.180,- Ft vételár k<jzlése mellett. A vételárból semmilyen kedvezmény nem

adható.

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
2014. december 1.
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakizzététel módjáľa
honlapon
hirdetőtáblán
nem indokolt
Felelős:

Hatáľidő:

. .

.'...lfl|

4. (.

. . . .

.

) számű Y źrosgazdźĺlkodásiés Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási

és PénzĹigyi Bizottságúgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
38818/38/A/7 heIyrajzi számoĺ nyilvántartott, természetben a Budapest VI[., Tbiliszi tér 6.I. emelet
7. szám a|atti, 55 ď alapterületiĺ lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező béľlők
részéretöľténő eladási ajźn|at kikiildéséhez,a33lf0l3. (VII. 15.) számú ĺinkormányzati rendelet 26. $
bekezdésében, a Képviselő-testület 2I7lz0I4. (XL 05.) számu döntésében meghatározottak szerint, a

víz és csatorna közmiĺrendszer felújítás költségeivel megegyező, 15 %-os csökkentő korľekció
a|kalmazásźtval a lakásra alaptertilet arányźban eső 2.45f.I80,- Ft összegiĺ érték100 oÁ-ávaI
megegyezó összegű, 2.452,180,- Ft vételár közlése mellett.

A vételárból

semmilyen kedvezmény nem

adható.

Felelos:

Hatáľidő:

Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
2014. decembeľ

1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára
nem indokolt

honlaoon

hirdetőtáblán

.......ĺf0I4. (......) száműYźtrosgazdźllkodási

és Pénzügyibizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bízottságúgy d<int, hogyhozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
38818/40lN3 he|yrajzi szźtmon nyilvántartott, természetben a Budapest VI[., Tbiliszi tét 7. fijldszint
3. szám alatti, 54 rŕ alapteľületű lakásľa határozat|an idejű béľletijogviszonnyal rendelkező bér|ő
részéretörténő eladási aján|at kiküldéséhez,a331201'3. (VII. 15.) számú önkormányzatí rendelet 26. $
bekezdésében, a Képviselo-testület fI7l20|4. (XI. 05.) szttmu döntésébęn meghatározottak szerint, a
viz és csatoma közmtĺrendszer felújítás költségeivel megegyezo, 15 %.os csökkentő korľekció
alka|mazásával a lakásľa alapterület arányában ęso 2.452'180,- Ft összegű érték100 oÁ-ával
megegyező összegű, 2.452.180,- Ft vételár közlése mellętt.
adható.

Fele|ős:
Határido:

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
2014. decembeľ

1.

A vételárból

semmilyen kedvezmény nem

A dĺjntésvégrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe|mődjára
nem indokolt
. .. . . .

.lflI

4. (.

. . . .

.

honlapon

hi.rdetőtáblán

) szź'ľľlűVáľosgazdálkodási és PénzĹĺgyibizottsági hatátozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogyhozzájáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a
388I8/40lN2helyrajzi számon nyilvĺántartott, természetben a Budapest VI[., Tbiliszi téľ7. ťolđszint
2. szám alatti, 54 rŕ alapteľtiletű lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó bérlő
ľészéretöľténő eladási aján|at kiküldéséhez, a33l20I3. (VII. 15.) számú onkormányzati ĺendelet 26. $
bekezdésében, a Képviselő-testÍilet 2I7/20I4. (XI. 05.) számű dontésébęn meghatározottak szerint, a
viz és csatorna közmrírendszer fe|űjitás költségeivel megegyező, |5 oń-os cscjkkento korrekció
a|ka|mazástlval a lakásra alapteriilet arányźtban eso 2.45f.180,- Ft összegű érték100 oÁ-ával
megegyezó összegű, 2.452,1'80,- Ft vétęlár közlése mellett. A vételárból semmilyen kedvezmény nem
adható.

Felelős:

Hatáľido:

Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
2014. december

l'

A dĺjntésvégľehajtását végzó szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság szélęs körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt

hiľdetőtáblán

honlapon

Budapest, 2014. novembęľ 1 8.
Tisztelettel:
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BzorrsÁc plľorp

1.

szdm melléklet
Salg.őtariání utca 17.I. emelet

7.

Az ingatlan adatai
Bérló neve, véte|i kére|em
benv itásának dátuma:
Báder Zo|tán és Báder Zo|ttnné
2014. szeptember 17.

Béľló javáľa Íigyelembe vett
éľtékniiveló
beľuhĺĺzásłisszege

Véte|ĺíľ
(fel jításĺ
ktiltség tío/o-kt|
csäkkentett 100 onkoľmányzati
7o.ában):
albetétek számt
2.452.180.-Ft
Béľletidíj
Ft/ h * Afa:
13.254,-Ft

lrľsz:

mt

Komfortfokozat
Nvĺlvántaľt.szer

Szobaszám:

Míĺszakiállapot leíľása:

38818t12tN7

54

komfortos

2

éľtékbecslésszerint

Ertékbecslésbenmegha tír ozott adatok

Az éľtékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó foľsalmi éľték:

Fajlagos m2
árz

10.480.000.- Ft

194.000,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:
Appreal Kollár Kft

(Kollár Zo|tźÍl)
2014. oktőbeľ 30.

Eevéb adatok

Onkoľmányzati
tulajdonĺ
hánvad

feltétel fennáll-e:

100.00%

IGEN/NEM

8(8)

Eladást kizáró

Bérletĺdíj mértéke:

UzemeltetésÍkiiltség:

koltségelvrĺ

f4.423,-Ft

Elĺdegenítés
kezdeménvezése
onkormányzat

á|taVbéľ| á

Eéľleti jogviszony kezdete
és ioscíme :
1988. j lius 04.

tai|

Fizetési moľál:
megfelelo

2.

szám melléklet
Sale taridni utca

19. frildszint 4.

Az ĺngatlan adataĺ
Béľló neveo vételĺkéľe|em
benvrĺitásĺĺnakdátuma :
MiklÓssy Zo|ttn
2014. szeptember 17.

Béľló javáľa Íigyelembe vett
értékniĺveló
beľuházás łisszege

Vételáľ fel jítási
kiiltség lío/o-ka|
csäkkentett 100
7o.ában):
2.452.180.-Ft
Bérleti díj
Ftl h * Afa:

18.zIf,.FÍ

Hľsz:

m'

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szeľ

Szobaszám:

Mĺĺszakĺá||aoot |eíľása:

38818t13tN4

54

komfoľtos

2

éľtékbecslésszerint

Eľtékbecslésbenmegha tír ozott ađatok

Az éľtékbecs|óá|tal megállapított
bektĺltiizhetó foľpa| mi éľték:

Fajlagos m2
á'ľz

készÍtóie. és dátuma:
Appreal Kollár Kft
(Kolláľ Zo|tán)

11.120.000.-Ft

206.000.- Fr

2014. oktÓber 30.

Értékbecslés

Esvéb adatok
Onkoľmányzati
albetétek szíma

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Eladást kiz ľő
feltétel fennáll-e:

8í8)
100,00 %
IGEN/NEM
Béľleti díj méľtéke:
Uzemeltetési kiiltség:
kÖltségelviĺ

65.817,- Ft

Béľletijogviszony kezdete
Elidegenítés
és iogcíme :
kezdeménvezése
2003. novembeľ 3.
onkormányzat
á|ÍaVbér|ó í|ta|

lakáscsere

Fizetési moľál:
megfeleló

3.

szám melléklet
Tbiliszi tér 6. I. emelet

7.

Az insatlan adataĺ

Béľló neveo véte|ĺkéľelem
benvrĺitásának dátuma:
Beniczki István és Beniczki Istvánné
f0I4. szęptember 17.
Béľló javáľa Íigye|embe vett
éľtékntive|ó
beľuházás łisszege

o/o-íban)-z

2.452.180.-Ft
Béľletĺdíj
Ft/ hő * Afa:

f0.575,-Ft

mt

Komfoľtfokozat
Nyĺlvántaľt.szeľ

388181381N7

55

komfortos

Szobaszám:

Míĺszakiállanot leírása:

2

éľtékbecslésszerint

Eľtékbecslésbenmeshatározott adatok

Az éľtékbecsló által megállapított
bekti|ttizhetó forpalmi éľték:

Fajlagos m2

10.450.000"- Fr

194.000"- Ft

rz

Éľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

ApprealKollár Kft
(Kollár Zo|tán)
20l4' oktÓber 30.

Esvéb adatok

Véte|áľ fel jítási

kłĺltség|SoÁ-ka|
csäkkentett 100

[Iľsz:

onkormányzatĺ
albetétek száma

onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

Eladást kizíról
feltétel fennáll-e:

9(9\

100,00 %

IGEN/NEM

Béľletidíj méľtéke:

Uzemeltetési ktiltség:

koltségelviĺ

22.4f3,-Ft

10

Elidegenítés
lBérleti jogviszony kezdete
kezdeménvezése
és iogcíme :
1997. j lius 13.
onkormányzat
źitavbér|ö á"Jta|
Fĺzetésimoľál:
megfelelo

4. szdm melléklet
Tbiliszi tér 7. ftildszínt 3.
Az ĺneatlan adataĺ
Béľ|ó neve, vételi kéľelem
benv itásának dátuma:
oházy Marianna
2014. szeptember f6

beruházás łisszege

o/o-áhan)-:

2.452.180.- Ft

Komfoľtfokozat
Nvĺlvántart.szer

Szobaszám:

Mĺiszaki á||apot leíľása:

388r8t40tN3

54

komfoľtos

2

éľtékbecslésszerint

Fajlagos m2
árz

készítóie. és dátuma:

10.040.000.- Fr

186.000.- Ft

2014. oktÓber 30.

onkoľmĺĺnyzati

onkormĺínyzati
tulajdonĺ
hánvad

Eladást kizíről
feltétel fennáll-e:

8í8)

100,00 %

IGEN/NEM

albetétek szźlma

Béľletidíj

Béľletidíj méľtéke:

Üzemeltetésĺ ktiltség:

14.297,-Ft

kôltséselvíĺ

4f.490,-Ft

Ft/ hő + Afa:

Értékbecslés

Az éľtékbecs|óáltal megállapított
bekiiltiizhetó foľga|mi éľték:

ApprealKollár Kft
(Kollár Zo|tán)

Esvéb adatok

Vételáľ fel jítási
csfikkentett 100

m'

megha tározott adatok
Éľtékbecslésben

Béľ|ó javáľa Íigyelembe vett
éľtékntive|ó

ktiltség 1S7o-kal

Hľsz:

11

Bérleti jogviszony kezdete
Elidegenítés
és ioscíme :
kezdeményezése
l993. március 5.
onkormányzat
áItaVbér|ó

í|ta|

Fizetési moľál:
megfelelo

5.

szám melléklet
Tbiliszi tér 7. ftildszint 2.

Az ingatlan adatai

llrsz:

mt

Komfoľtľokozat
Nvilvántaľt.szeľ

388181401N2

54

komfortos

Béľ|ó neve, vételi kéľelem

benvrĺitásĺínakdrítuma :
Sebestyén Eva
2014. szeotember 9

Béľ|ó javáľa Íigyelembe vett

éľtékntiveló
beľuházás łisszege

Vételár fel jítási
ktiltség 15%-kal
cstikkentett 100
o/o-á,},an)z

2.452.r80.-Fr
Béľletidíj
Ft/ hő * Afa:
18.432,-Ft

Szobaszám:

Miĺszaki ĺĺllapotleíľrĺsa:

f

értékbecslésszęrint

megha tározott adatok
Éľtékbecslésben

Éľtékbecslés

Az éľtékbecsló á|tal megállapított
bekłiltiizhetó foľsalmi éľték:

Fajlagos mz
áľz

készítóie. és dátuma:

11.340.000.- Ft

210.000.- Ft

2014. oktőber 30.

AppľealKollár Kft
(Kollár ZoLtáĺ)

Esvéb adatok
Onkoľmányzati
albetétek szźlma

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

8(8)

100,00 %

Eladást kizíró
feltétel fennáll-e:

Bérleti díj mértéke:

TGEN/NEM
Üzemeltetési ktiltség:

koltséselviĺ

42.490,-F[

12

Bérleti jogvĺszony kezdete
Elidegenítés
és iogcíme :
kezdeménvezése
1983. j nius 1
onkoľmányzat
titaVbér|ő á.ltal'
Fizetésĺmoľál:
megfelelo

