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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest VIII., Szigony utca 8. VIII. emelęt 46. széĺm a|atti, 35728/40/N48 he|yrajzi számon
nyilvántartott, 5I m" a|apteru|etu, 2 szobás, összkomfoľtos, 99110.000 tulajdoni hányaddal
rendelkező |akás az 1989. június 2|. napjétn kelt bérleti szerződéssel Gangli Jánosné részére keriilt
bérbeadásľa, hatőrozat|an idotartamľa. A lakás bérlőjét' a bérlőkijelölési jogosultjaként a BM
Központi Gazdasági lgazgatőság Elhelyezési és Felújítási osztály LakásĹigyi Alosztály jelölte ki
határozatában. Gangli Jánosné bérleti jogviszonya2013. február 6.napjźtnbekövetkezettha|élźtva|
megszűnt. A BM országos Katasztrófavédelmi Főigazgatőság a jogviszony folytatásźtra adott
hozzéĄőru|ása alapján a bérleti jogot Pásztor Dénes Ba|éns _ gyermek - folýathatja. Pásztor
Dénes Ba|őzs 2013. febľuár 07. napjátő| jogosult a béľleti jogviszony folytatásáľa határozat|an
idejű bérleti szerződéssel.

Az épületben található lakásokat és nem lakás céljára szo|gźiő helyiségeket az onkoľmányzat
elidegenítés éľdekében kijelölte.

A bérlő, Pásztor Dénes Ba|ázs 2014. augusztus 8. napján vételi szándéknyilatkozatot nýjtott be a
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása éľdekében. A kérelemhez csatolta az éwényes bérleti
szerződ,ését' valamint a béľletT díj megfizetéséről szóló nullás igazo|élst. Csatolásra került továbbá
a Be|ügyminisztérium oľszágos Katasztrófavédelmi Fóigazgatőság á|ta| kiadott hozzź|áru|ás,
amelyet bér|ő részére adtak ki az a|źbbi tarta|mmal: ,,A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokró| szô|ő 1993. évi LXXVIII. törvény
végrehajtására kiadott 75/20|3. (xII.18.) BM rendelet 26. $ (l) bekezdése alapján hozzźĄőru|oka
Budapest VIII., Szigony utca 8. VIII. emelet 46. szźtm alatti lakás on (Pásztor Dénes Balázs)
részére történtő értékesítéshez, a BM országos Katasńrőfavédelmi Főigazgatőság rendelkezési
jogáról történő lemondásával. A hozzá$étrulźs a ténylegesen elidegenítésre kerü|ő lakás esetén
érvényes, amennyiben az értékesítés báľmely okból meghiúsul, úgy jelen hozzźĄfuu|ás
visszavonásra kerül a lakás rendelkezési jogának visszaźi|ítźtsa mellett.''

A Belĺigyminisztéľium országos Katasztrőfavédelmi Főigazgatósága Társaságunk részére is
küldött táĄékoztatást, amelyben az adásvételi eljárás lebonyolítását követően aZ egyes á||ami
tulajdonban lévő vagyontěłtgyak önkormányzatok tulajdonźtba adź.sźlrő| sző|ő |99I. évi XXXIII.
törvény 43. $ (1) bekezdése a|apján a véte|ár 70 Yo-ának részükre történő átuta|źsźúkérte. (,,Ha az
e tĺirvény a|apján a fővárosi és megyei koľmányhivatal döntésével önkormźtnyzati tulajdonba
keľült, nem munkakörrel kapcsolatos szo|gáůati lakást a szo|gá|atijellegének megszűntetése uĺĺn
az önkormányzaÍ elidegeníti, a szo|gźiati lakás felett ľende|kezni jogosult állami szervet, a
rendelkezési jogáról való lemondása ellenében, avéte|őt 70 %o-a illeti meg.'')

A lakás elhelyezkedése HVT teľületet nem érint.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



A lakás utźnaz Önkoľmányzat15.759,-Ftlhő közös költséget fizet.Tovźlbbi ľeleváns adatokaz
előterjesĺés mellékletében találhatók.

Béľlő kérésére az Avant.Immo Kft. (Bártfai Lźsz|ő) 2014. augusztus 26-án elkészítette a lakásra

vonatkozó értékbecslést, amely a|apjén a fiiggetlen szakéľtő által jóváhagYotr, becsült piaci-,
foľgalmi érték 8.000.000,- Ft ( 1 56. 800,- Ftl m").

Fenti ingatlan tekintetében a benyujtott iratok a|apján és az onkormtnyzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeiľől sző|ő 33/2013. (VIL15.) Budapest Józsefuáros

onkormányzati ľendelet 7. $-ában meghatfuozott elidegenítéstkizátrő okok nem állnak fenn.

Tekintettel arra, hogy az Önkoľmányzat ľészére megfizeĹenclő vétcláľ 70 %o.fua a

Belügyminisztérium jogosult, nem javasoljuk a Budapest VIII., Szigony utca 8. VIII. emelet 46.

szám a|atti lakás elidegenítését.

A vételár egyösszegben történő megfizetése esetén a2.240.}OO'-Ft összegből az onkorményzatot
megillető véte|ár rész 67f .000,. Ft (30 %o) |enne.

II. A beteľjesztés indoka:

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés megbozata|fua aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása:

Nem javasoljuk a lakás elidegenítését, mert a Törvény a|apjźn a befolyó véte|źrjelentős tésze a

Belügyminisztéľiumhoz kerül.

A döntés előnyös az onkorm źnyzat sztlmáta, mivel a továbbiakban a bér|ó bérleti dijat ťlzet az

onkormányzatrészére, amelynek összege az előteľjesztés időpontjában 14.810,-Ft + AFA/hó.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet:

Az onkormőnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefváros
onkormányzatának33/2}L3. (uI. 15.) szétműrenddlete szaběiyozza. A döntési jogköröket a fenti

rendelet 2. $ (2) bekezdése hatźrozza ffiog, amely szerint érté|<haÉńől fi'iggően a

Yárosgazdéllkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (1) bekezdés

a|apján az e|adási ajén|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apjźn adható ki a

vevő részéľe.

Az e|ővźsárlási jog gyakorlása valamint a véte|tr megéilrapítźtsa a 33lf0l3. (VII. 15.) számú

önkormányzati rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (1) bekezdése alapján történik: Ha a|akás az

állam tulajdonból térítésmentesen került az onkoľmányzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási
joguk a|ap1án vásárolhatják meg a lakást. ,,Ha a térítéS nélkĹil az onkormányzat tulajdonába

került lakást az e|ovźsárlási jog jogosultja, vagy az elhelyezésľe jogosult jogcím nélküli
|akőshasznélló vásárolja meg' a véte|ár a forgalmi éÍték 25 %o-a, a valóságos komfoľtfokozat
szerintkomfoľtos, összkomfoľtos lakás esetében avéte|fu a forgalmi érték 50 %o-a.,,

A ľendelet 8. s (l) a) pontja a|apjén: Harmadik személy hozzáĘéru|źlsźlt., jőváhagyősźi igénylő
esetek: a jogosult járulhat hozzá az elidegenítéshez,ha a lakás többszörcjs béľlőkijelölési joggal

érintett. (f)bekezdés: Harmadik személy jővźthagyásátt,hozzźĘźtrulrźsát a bérlő köteles az eladási

ajźn|at kiadásáról szóló tulajdonosi döntés meghozata|éigbeszerezn|.E|adźlsi ajánlat kiküldéséľe
vonatkozó döntés ahozzétjérulás hiányában nem hozhatő. Amennyibenahozzájźlrulásra jogosult a

nyi|atkozatźt kikötésekkel adja ki, azokat az adásvételi szerződésben tögzíteni, és a vevőnek
vállalni kell.
A rendelet 21. $ (1) bekezdése a|apjőna lakás bérlője, vagy a vele egy tekintet alá eső személy
avételáĺ 20 %-ánakmegÍizetését kĺjvetően a fennmaľadő ńszt
a) aszerzőďés megkötésekor egy összegben vagy
b) részletekben
teljesíti.

^ 
(2) bekezdés szeľint az (I) a) pont a|apjan kötött adásvételi szerződés esetén a vevot _ az

(1) szerint megfizetendo 20 oÁ-oĺ felül _ fennmaľadő véte|árrészre 55 %o kedvezmény illeti
meg.
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Fentiek a|apjánkérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . . . ../20 | 4. (. . . . . .) számű Y átosgazdźllkodási és P énzugyi bizottsági hatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy nem járu| hozzá az ingat|an-
nyilvéntartźtsban a 35728l40/N48 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII., Szigony utca 8. VIII. emelet 46. szźtm a|atti,Sl m, alapteľületiĺ lakásra határozat|anideju
bérletijogviszonnyal ľendelkező bérlrórészére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 201'4. december 1.

A döntés végĺehajtásźltvégző szeruezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén javas|ata aközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 201.4. november 11.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
íigyvezeto igazgatő

KÉszÍrprľp: Klsľ.n'luKr.ľ

LpÍnre':

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL /Npivĺ lcÉNyEL. IGAZoLÁs:

JoclKoľrRoll: $
V
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1. szdm melléklet

Szisonv utca 8. VIII. emelet 46.

Bérló neve' vételi kérelem
benv itásának dátuma:

Pásztor Dénes Ba|ázs
2014. aususztus 08

Béľló javára figyelembe vett
értékniive|ó

beľuházás iisszepe

Vételáľ
(foľgalmi éľték

50 7o.ában):

Hrsz:

3s7281401N48

Az inpatlan adatai

4.000.000.- Ft

Ertékbecslésben megha tározott adatok

Béľleti {íj
Ft/ hő + Afa:

m2

Az éľtékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó forsalmi éľték:

onkoľmányzatĺ
albetétek száma

14.810,- Ft

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

5l ĺisszkomfoľtos

e (e7)
Béľleti díj méľtéke:

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

8.000.000.- Ft

Szoba-
szám:

kÖltségelvíĺ

Epvéb adatok

9.24%

f

MíÍszaki ál|apot leíľása:

Eladást kizáről
fe|tétel fennáll-e:

Fajlagos m2
árz

Kiiztis kiiltség:

éľtékbecslés szerint

IGEN/I\EM

156.800"- Ft

15.759,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Avant.Immo Kft
(BáľtfaiLász|ó)

2014. aususztusf6.

ĺinkormányzat
á|tallbérl' áita|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme:

2Dl3.februfu 77.
béľleti iogviszony folytatás

T.izetési moľál:

megfeleló
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