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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsźĺg|.

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése:

A Budapest VIII., Diószegi Sámuel l' |2.1. em. 12. szám a|atti,3597610lN26hrsz-ű,3I m2

alapteľĹiletű, félkomfortos, 283/10.000 tulajdoni httnyadda| rendelkező lakásra vonatkozóan
az onkormtnyzat határozat|aĺ időľe szóló lakásbérleti szęrződést kötött 2003, május 29.

ĺapján Marics Emília Zsuzsannźp a|.

Bérlő Marics Emília Zsuzsanrla2014. jaĺuźt 16. nap1án vételi szándéknyilatkozatot nýjtott
be a Kisfalu Kft-hez a lakás megvásźtr|ása érdekében. A kérelemhez csatolta az éwényes
bérleti szerződését, valamint a bérleti dij megfizetéséről szóló nullás igazolást.

A Városgazdálkodási és Pénzllgý Bizottság 22112014. (III. 03.) szétmí határozatźrya|

hozzttjáru|t aZ ingatlan béľlő részére töľténő értékesítéséhez az elkészült forgalmi
értókbecslésben megállapított forgalmi érték 25 o/o-áva| megegyezo összegű, 982.500,- Ft
vételár mellett. Bérlő kérte az eladási ajánlat meghosszabbitástt., így az 2014. május 17.

napjáig volt érvénybęÍI, ez idő a|att Béľ1ő vételi nyilatkozatot nem adott le, az e|ađási aján|at

meghosszabbítźsát nem kérte. A megktildött eladási ajánlattal nem tudott élni, mivel a

Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Családtámogatási Irodájával
kötött együttműködési megállapodása még nem járt |e, így a Budapest Elektľomos Művek
Nyrt-től nem tudta a nullás igazo|ástbeszeręzni.

Marics Emília Zsuzsaĺna 20T4. szeptember 18. napján újabb vételi szandéknýIatkozatot
nffitott be a lakás megvásárlása éľdekében. A kérelemhez csatolta az éwényes bérleti
szetzoďését, a bérleti díj megťĺzetéséľől szóló nullás igazolást, illetve a Budapest Elektľomos
Múvek Nyľt igazolását, amely szerint Béľlőnek már nincs đíjhźttra|éka.

A Budapest VIII., Diószegi Sámuel u.72.1. em. 12. szám alatti bérleméný HVT eloíľás nem

érinti, ęzért aRév8 Zrt. á|1'ásfog|a|ttsára nincs szükség.

Bér1ő kérésére az ingatlan éľtékbecslő elvégezte a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely
alapján a becsült piaci-, forgalmi érték 3.930.000,- Ft.

Fenti ingatlan tekintetében a benyujtott iratok a|apján és az onkormźnyzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33120|3. (VII. 15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 7. $-źhanmeghatározott elidegenitéstkiztrő okok nem állnak fenn.
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Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII', Diószegi Sámuel u. 12. 1. em.

12. szám alatti lakást béľlő Marics Emília ZsuzsaIlna tészétę tĺirténő eladási ajánlat
kiktildéséhez) aZ elkészĺilt forgalmi éľtékbecslés (ľeleváns adatok az eloterjesztés I. számil
mellékletében), valamint a 33l20l3. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1) _
félkomfortos lakás esetére vonatkozó - bekezdése alapjan a forgalmi érték 25 %o-ának

megfelelő összegri, azaz982.500,- Ft véte|ár megjelölése mellett.

II. A beteľjesztés ĺľtdoka:

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára aTisztęlt Bizottság jogosult.

III. A dtintés céljao pénzügyi hatása:

Az elađással kapcsolatos döntés meghozata|a a Budapest VIII., Diószegi Sámuel u.12.1. em.

|2. szźlm alatti lakás esetén pénzügý fedezetet nem igénye|. Az ingatlan értékesítésévę| az

onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az épületben az o''kormáĺlyzat tulajdoni hányada
3I,57oÁ, am7hez a 38 albetétből 11 albetét l.artozjk. Az alacsony a|betétszám és tulajdoni
hányad miatt az elidegenítés inđokolt.

IV. Jogszabályi környezet ĺsmeľtetése:

Az onkormźnyzattulajdonában á11ó lakások elidegenítésének feltételeit Buđapest Józsefuáros
onkormányzatáĺak 33/2013. (VII. 15.) számu rendelete szabáLyozza. A döntési jogk<irĺiket a
fenti rende|et 2. $ (2) bekezdése határozza meg, amely szeľint értékhatáttól fiiggően a

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság đönt az elidegenítésľől, tovźlbbá a 15. $ (1)

bekezdés alap1án az eIadtsi ajźnlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apjan
adható ki a vevő részére.

Az eIováséĺrlási jog gyakorlása valamint a véte|ár megźtllapítźlsa a 3312013. (VII. 15.) számú
ĺinkormányzati rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (1) bekezdóse alapjan toľténik: Ha a lakás
aZ á||am tulajdonból téľítésmentesen keľiilt aZ onkormányzat tulajdonába, a bérlők
elővásárlási joguk a|apján vásárolhatják meg a lakást. ,,Ha a térítés nélkül az onkoľmányzat
tulajdonába keľült lakást az e|ővźsárlási jog jogosultja, vagy az elhelyezésre jogosul jogcím
nélkĺili lakáshaszná|ő vásárolja meg, a véte|źr a forgalmi éÍték 25 Yo-a, a valóságos
komfoľtfokozat szęnnt komfortos, összkomfortos lakás esetében a véte|fu a forgalmi érték

50o/o-a."

Fentiek a|ap1tnkerem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

.......l20I4. (... . .) sztmuYtttosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Yárosgazdálkodási és Pénzigý Bizottság úgy dont, hogy hozzájáruI az ingatlan-
nýlvántartásban a 35976l0lN26 heLyrajzi számon ný|vtlĺtartott, természetben a Budapest
VIII., Diószegi Sámuel u.12.1. em. 12. szám a|attí,3l m2 alapteľĹiletű lakásra határozat|aĺ
idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérLő részéľe tĺjrténő eladási ajtn|at kiküldéséhez, a
33l20I3. (uI'. 15.) számű önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a félkomfortos
lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint, aZ elkésztilt forgalmi értékbecslésben
megá||apitott foľgalmi érték 25 %o-ával megegyező cisszegti, 982.500,- Ft vételáľ közlése
mellett.

Felelős:
Határiđő:

Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
2014. december 1
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A döntés végrehajtástĺtvégzó szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kcĺrét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmőđjfua

nem inđokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. november 1 8.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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1. szd'm melléklet

Díőszegí Sdmuel u. 12. 1. em. 12.

Béľ|ó neve, vételi kéľelem
benv itásának đátuma:

Marics Emília Zsuzsaĺĺa .l
f0I4. szeptembęľ 18.

Béľló javáľa figye|embe vett
értékniiveló

beruházás łisszege

VéteIáľ
(foľgalmi érték
f5 o/"-áhan|z

IIľsz:

35976101N26

Az insatlan adataÍ

982.500.- Fr

Eľtékbecslésben m egha tír ozott adatok

Béľleti díj
Ft/ h + Áfa:

m'

Az éľtékbecs|ó á|tal megállapított
bekiiltiĺzhetó foľsalmĺ éľték:

onkormányzati
albetétek száma

2.681,- Fr

Komfoľtfokozat
NvÍlvántaľt.szeľ

31 félkomfortos

Bérleti díj mértéke:
38(1 1)

onkormányzati
tulajdonĺ
hánvad

3.930.000.- Ft

Szoba-
szím:

koltségelvíi

Esvéb adatok

3r.57%

It2

Miĺszaki állapot leíľása:

Eladást |<lz ró
feltétel fennĺĺll-e:

Fajlagos m2
árz

értékbecslés szerint

Kiizłis kiiltség:
IGEN/NEM

1f6.743.-Ft

10.540,- Ft

Éľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Avant Immo Kft (Báľtfai
Lász|ő)

2014. február |f .

onkoľmányzat
áItaVbér| á.Jta|

Béľleti iogviszony kezdete
és ioqcíme :

Fizetési moľál:

2003. május 29.
kizáľőlasos béľlo

megfeleló
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