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vételáľ és eladási ajánlat jóváhagyása
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Készítette: Mezei Irén referens
A napirendet nyílt ülésen lehet tárgyalni
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szer a szav azattöbbség szükséges

Tisztelt Y źrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest VIII., Práter utca 19. II. emelet 27. szźtm alatti,36380ĺ0lN33he|yrajzi számon nyilvántartott,
34 mf alapterülettĺ, 1 szobás, félkomfoľtos, 167110.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra vonatkozóan
az onkormányzathatźrozatlan időre szóló vég|egesíteff lakásbérleti szerződést kötött 1966. mźrcius 24-én
Tonte Zo|táĺĺlé bérlővel. Tonte Zo|tźnnét a Pesti Központi Keriileti Bíróság cselekvőképességet kor|áftoző
gondnokság a|áhe|yeďe. A gyámhivatal Tonte Zo|tánnéjogainak és éľdekeinek képviseletére, vagyonának
kezelésére Bödő Gábor Ferenc hivatásos gondnokot jelölte ki.

Az épületben található lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket az Önkoľmányzat elidegenítés
érdekében kijelölte.

Irodánk 2014. jilnius 23-i iilésére készített előteľjesĺéssel kapcsolatban a Bizottság nem dĺintött a
gondnokolt körĹilményeinek Családsegítő áita| e|végzett kö'ľnyettanulmánya hiányában. Jelen előterjesztés
már taľtalmazza lőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Központja által
megküldött táj ékoztatást is.

Böđő Gábor Ferenc 2014. ápri|is 7. napján vételi szándéknyilatkozatot nýjtott be a Kisfalu Kft-hez. A
kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerződést' valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás
igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése řIVT teľületet érint. A Rév8 Zľt. tźtľgyiingat|an elidegenítésének akadályát nem látja,
az elidegenités az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzódésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem

érinti.

Bérlő kérésére az URBS Ingatlan Kft. (Várszegi DórĄ 2014. május l-jén elkészítette a lakásra vonatkozó
éľtékbecs|ést, amely a|apján a becsült piaci-, forgalmi érték 5.300.000,- Ft.

A Bizottság az e|adási ajźn|at kiadásáról szóló döntés meghozata|a e|ótt kélte megvizsgźůni a bérlő
gondnokolti vo|tźra tekintettel a lakás megvásárĺásnak körü|ményeit a családsegítő bevonásával. Irodánk
felkéľésére a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kcĺzpont CsaládtámogaŁási Irodája
környezettanulmánýkészített,amelyaza|átbbiakattarta|mazza:

,,Tonte Zo|tállné bérleményének felkeresésekor nem találtam otthon az ijgyfe|et. A lakás lelakatolt, ajtaja
bedeszkázott, |átbatőan hosszú ideje nem él ott senki. A gondnokot, Bödő Gábor Ferencet telefonon
kerestem fel, aki kérdésemre elmondta, hogy Tonte Zo|tźnné kórhĺázban van.

Fentiek okán az iigyfellel nem állt módomban taláikozni, infoľmációim a gondnoktól száľmamak. A lakás
ténylegesen lakatlan, egy ahźnban történt tuzeset soľán teljesen kiégett, felújításra szorul. A bútorok és a
berendezés régi, a tÍĺzesetből adódóan nagy részs kidobásra vár. A bejárati ajtő bedeszkźnott, a lakás
konyharésze lommal, üvegcserepekkel és egyéb hulladékkal van tele. Bödő Gábor elmondása szerint a bérlő
állandó jelleggel tartózkodik kőrhźnban. Bár kľónikus betegsége nincs, a szellemi ái|apota okán állandó
gondoskodást igényel, amelynek okán a hazako|tilztetése nehézségbe ütközik, nincs aki a hétköznapi
élewitelben segíteni tudná.
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A lakáson korábban közel félmí|Iiős tartozás volt, amelyet a gondnok ťlzetętt ki, illetve a vétęli
szándéknyilatkozat is tőle szźtrmazik, A lakás megvételét követően szeretne _ azigyfé||e| egyeztetetteknęk
megfelelően - életjáľadéki szerzódéSt kötni a lakásľa, esetleg felújítani és kiadni azt, aZ ebből befolyó
összegből pedig Tonte Zo|tánné ellátása valósulna meg,vtthatőanintézményi foľmában.,,

Az ingatlan a Szigony-negyedben ta|á|ható a Prátęr utcában a Kisfaludy és Vajdahunyad utcák köĺi
szakaszán. Környezetében vegyes korú épületek, valamint a Corvin P|áza ta|á|ható. A társasház külső
homlokzata felujításokon esett át, ezértjó állapotú. Az értékęIt lakás a 2. emeleten található, fuggőfolyosón
kereszttil közelíthető meg. Szobája az utcára tekint' A lakásbelső felújítandó állapotú, mivel a lakásban
tűzeset történt' Az ab|akok egy része kitört. A trĺzeset után a lakásban felújítás nem töľtént. Burkolatai
parketta és kő|ap, állapotuk felújítandó. Fűtés és me|egvíz ellátás nincs. A lakásban W.C. található,
fürdőszoba nincs. A lakásban jelentos hulladék került felhalmozásra, amelynek kiürítése jelentős költséggel
jár. A lakásról alkotott osszbenyomás kedvezotlen miĺszaki állapota miatt.

A bérlő a tíĺzesetett nem jelentette be, igy a kár felmérésére, biztosítóhoz töfténő bejelentéséľe,
heIyľeállításáľa nem került sor.

A fęlkomfortos lakás vétę|ára a forgalmi érték25 o/o-a, azaz 1.325.000,- Ft.

Azingat|an34 a|betétből áll, amelyből 8 albetét önkoľmányzati tuIajdonli, összesen 1.550/10.000 tulajdoni
hányaddal.
Fenti íngatlan tekintetében a benyújtott iratok és az onkormányzat releváns rendelkezéseinek vizsgálata
a|apján az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől szo|o 3fl20l3. (VILi5.) Budapest Józsefuáľos Önkormányzati rendelet 5. $-ában meghatározott
elidegenítéstt'lzáró okok nem állnak fenn.

Fenti ingatlan tekintetébęn a benýjtott iľatok a|apján és az onkormányzat tulajdonában ál1ó lakások
elidegenítésének feltételeiľől szóló 33120|3. (VII.15.) Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 7. $.
ában meghatározott elidegenítéstfuzárő okok nęm állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járu|jonhozzá a Budapest VIII., Práter utca 19. II. emelet f7. szám alatti lakást
bérlő Tonte Zo|tánné gondnokolt ré|szére történő eladási ajźn|at kiküldéséhez, az e|készült forgalmi
éľtékbecslés (releváns adatok aze|óterjesztés 1. számú me|lékletében), valamint a33lf0|3. (vII. 15.) számil
önkormányzati ľendelet 19. $ (1) - félkomfortos lakás esetéľe vonatkozó - bekezdése a|apján a forgalmi
éÍték25 oÁ.ának megfelelő összegtĺ, azaz I3f5,000,- Ft vételár megjelölése mellett.

II. A beteľjesztés indoka:

A lakás eliđegenítésével kapcsolatos döntés meghozataLára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénaigyi fedezetet.nem igényel. Az ingat|an értékesítéséve| az
onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az épüIetben az onkormáĺyzat tulajdoni hányada 15,500Á,
amihez a 34 a|betétből 8 albetét tartoz1k. Az elidegenítés az onkormányzat számára előnyös, meft a
csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös költség ťlzetési kötelezettség tartozik' Amennyiben a
ttrsasház valamilyen nagyobb beruházásről d<int, annak a költsége is kisebb ménékben tęrhę|i az
onkormányzatot.

fV. Jogszabályi környezet:

F onkormányzat tulajdonában áIIő lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefuáľos
onkormányzatának 33lf013. (VII. 15.) számll ľendelete szabá|yozza. A döntési jogköľöket a fenti ľendelet
2. $ (2) bekezdése határozza meg, amely szerint értékhatártől fi'iggően a Yétľosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság dönt az elidegenítésrő|, továbbá a 15. $ (1) bekezdés alapján az e(adási aján|at a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság döntése alapján adható ki avevő részére.

A rendelet 15. $ (1) bekezdés a|apjtnEladási ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dĺintése alapján
adhatő ki a vevő részére.

Az e|ővásárlási jog gyakoľlása valamint a véte|ttr megál|apítása a 3312013. (VII. I5.) számll önkormányzati
rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (1) bekezdése alapján történik: Ha a lakás az á|Iam tulajdonból
térítésmentesen került az onkormányzattulajdonába' a béľlők elővásárlási joguk a|apjánvásárolhatják meg a
lakást. ,,Haatérítés nélkül az onkormányzattu|ajdonába került lakástazelővásárlási jogjogosultja'vagy aZ
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elhelyezésre jogosult jogcím néllaili lakáshasználó vásárolja meg, a vételtr a forgalmi érték 25 ,Á.a, a
valóságos komfortfokozatszeint komfortos, összkomfortos lakás esetében avéte7áľ a forgalmi érték50%-
a."

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a lakás elidegenítésével kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.

. . . . . . ./f0| 4 . ( . . . . . . ) számű Y trosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottságí hatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzt|ára| az ingatlan-nyilvántartásban a
36380l0lN33helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Pľáteľ utca 19. II. emelet
27. szám a|atti,34 m2 alapteľületű lakásra hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező béľlő részére
tĺjľténő eladási aján|at kiki'ildéséhez, a 33p0I3. (Vil. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. s (1)

bekezdésében, a felkomfoľtos lakás értékesítésérę meghatározottak szerint, az ęlkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 25 oÁ-áva| megegyező összegű, 1.325.000,- Ft vételáľ kĺjzlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. decembeľ 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság szé|es körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. november 1 8.
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1. szám melléklet

II. Pľáteľ uca 19. II. emelet 27.

Béľ|ó neve' vételĺ kéľelem
benvrĺitásának dátuma:

Tonte Zo|táĺlné
2014. ápriLis 7 .

Béľló javáľa Íigye|embe vett
éľtékniĺveló

beľuházás iisszege

Vételáľ
(foľgalmi

érték25 o/o-

ában):

Ilrsz:

36380t0tN33

Az ĺnsatlan adatai

1.325.000.- Ft

Eľtékbecslésben meqhatíľ ozott adatok

mt

Béľletĺ díj
ľ.t/ hő * Afa:

Az értékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó foľealmi érték:

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szeľ

onkoľm:{nyzati
albetétek száma

34

7.567,-Ft

félkomfoľtos

8(34)
Béľleti díj mértéke:

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

5.300.000.- Ft

Szoba-
szímz

kÖltségelviĺ

Esvéb adatok

15.50%

I

Fajlagos m2
írz

Míĺszaki állapot leíľása:

Eladást kizíró
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

Ktiztis kiiltség:
IGEN/NEM

156.000.- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

11.560,- Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése

URBS Kft
(Várszegi DőrĄ
2014. máius 1.

onkormányzat
tiIaVbérl'ó á"Jta|

Béľleti jogviszony kezdete
és ioscíme :

Fizetési moľál:

1966. március f4'

megfeleló
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