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Készítette : Drav etz Réka referens
A napiľendet nyilvános tilésen kell tárgyalni
A döntés e l fo gadásáh o z e gy szetu szav azattöbbsé g szükséges

Tisĺelt Y árosgazdźtlkodási és Pénzi'igyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

Az e|őterjesztés tárgyát képező Budapest VIII., József kft. 
-r-. 

szám a|att|.t
helyrajzi számon nyilvántartott 63 m, alapteľületiĺ, lakásingatlanra vonatkozőan a Yárosgazdátlkodási és
Pénztigyi Bizottság 1300/f0|4. (KI.08.) száműhatározatáhanhozzájźm|t a vételi kéľelmet benyujtó-.
Fĺér|ő részéretörténő eladási ajtn\atmegküldéséhez,|'O25.000'- Ft vételáľ közlése mellett.

A hatáttozat a|apjźn Társaságunk a 20|4. december l0. napján kelt Eladási Ajánlatot megküldtełG
Jtąeszéľe, amelyet bérlő 2014. december 16. napján vettkézhez.

Bérlő 20l5. január 3-án kelt kérelmében a foľgalmi éľték feltilvizsgáIatźńkérte.

Kérelmében a forga|mi éľték csökkentési kére|mét azzal indoko|ta, hogy
megállapított forgalmi érték nem veszi firyelembe a következoket:

- az összehasonlítási alapul vett lakásoktöbbsége

. páLr éve felújított

- több szobás

- modernebb fÍĺtéssel rendelkezik

- a lakás szinteltolásos, ezértbalesetveszélyes.

Mindezeket összefoglalva kéri a vételár csökkentését.

Az ingatlanforgalmi éľtékbecslés ismeľteti, hogy a lakás felújításra szorul, illetve tarta]mazza a fiĺtésre
vonatkozó leírást is, az összehasonlítő táb|ázatban értékcsökkentő tényezőként számol a lakás kisebb
területével és állapotíval.
A kérelem a|apján Társaságunk szakértőjét megbíĺuk az értékbecslés felülvizsgá|atáva|, aki a panaszos
levélben leíľtak alapján állásfoglalásában az a|éłbbiakat rögzítette: ,,A szintrehozás általános indokai a
következők lehetnek:
- az énékbecslések felĺ'ilvizsgáiatáná| fontos feladat, hogy az épületen beli.il közel azonos műszaki

tartalmú és felszeľeltségű lakrások eladási árainźtl. ne legyen jelentős áľkĺilönbség.
- ęgy épületen belül a bérĺői döntésektől fiiggően kĺilĺinböző énékbecslők készítik az értéke|éseket, ez

magźtban hordozza azt a sajnáiatos lehetóséget, hory alapos és jó étékbecslések között is lehet 5-|0%
kĺilölrbség.

- fenti esetekľe a korľigálási lehetőség adott,,szintrehozási'' indoklással a felülvizsgźúatotvégző szakértő
szźtmtĺra.

Jelen esetben a szintľehozás oka az, hogy az épĺiletben más éľtékbecslők által készített énékek majd minden
esetben magasabbak voltak avizsgá|t|akás fuánáL (hasonló műszaki állapotban) ezek átlagosanf|9.000 _

...i.s2. napirend

a szintrehozást követően



f4Í.000 FtJmZ faj|agos ĺárat jelentettek. A lakĺĺs forgalmi értéke
1 4. 0 5 0. 00 0, - F t, ez 2f3 .000,- F tJ mf faj lagos árnak felel meg.
A fenti indoklás ťlgyelembe vételével az éľtékbecslésben rogzített
csökkentése nem j avasolt.''

jelen műszaki állapotnak megfelelően

14.050.000'- Ft forgalmi érték reális,

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstike vonatkozó egyes szabályokľó| sző|ő 1993.
évi LXXVII. tv. 52. $ (2) bekezdés éltelmében a,,vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni
a béľlőnek a lakásra fordított és meg nem téľített értéknövelő beruháaásainak az értékét.'' Az értékbecslések
elkészítésekor a megbízott szakértők ezen rende|kezések alapján á|Lapítjźk meg a forgalmi értéket, így a
bérló á|ta| végzett felújítrásokat nem veszik figyelembe a foľgalmi éľték kialakításáná|. Ez a|apján a forgalmi
érték kialakítźLsánźL| a lakás felrijÍtottsága nem játszik kiilönösebb szerepet, a forgalmi értéket átlagos műszaki
ál lapot figyelembevételével állapítják meg.

A független szakértő áIlĺásfoglalĺása értelmében eredeti értékbecslésben rögzített 14.050.000,- Ft forgalmi
érték csokkentését nem javasoljuk.

II. A beteľjesztés indoka

Az előtedesztéstźtrgyátban a dö'ntés meghozata|fuaaYátrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságjogosult.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A döntés előnyös az onkormányzat szźlmfua, mivel az ingatlan értékesítesével az onkormányzat
költségvetési bevételhez j ut.

A döntés meghozatala fedezetet nem igényel , az adźsvételből befolý vételár az onkormányzat költségvetési
bevételeit n<jveli. Az eladással megszűnik az onkormányzatkózös költségfizetési kĺitelezettsége.

Amennyiben bérlő nem él az e|adási ajánlatban foglaltakkal. űgy az onkormányzatbérleti díjra tesz szert,
melynek összege az e|őterjesztés időpontjában 2l.885,- Ft + Afďhó.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában tL||ć, lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefuáros
onkormányzatának33/2013. (VII. 15') szźtmű rendelete szabźt|yozza. A döntési jogköröket a fenti rendelet
f.5 Q) bekezdése határozza meg, amely szerint értékhatától fiiggően a Városgazdálkodási és Pénzi.igyi
Bizottság dönt az e|idegenítésrő|, továbbá a 15. $ (l) bekezdés alapján az e|adási aján|at a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság döntése a|apján adható ki a vevő részére.

A rendelet 14. $ (l) bekezdése a|apjáĺ:,,Haazonkormányzataján|ati kötöttségének határidején belül az
eladási ajźtn|atban kĺjz<ĺlt forgalmi éľték fellilvizsgáiatźtt a vevő kéri, a kérelmét a fiiggetlen szakértő
állásfoglalásának ismertetése mellett a Képviselő-testĺ.ilet vagy atulajdonosi bizottság elé kell terjeszteni. Az
ajátn|ati kĺitöttség időtaľtama ilyenkor a forgalmi éľték felülvizsgźiata iránti kérelem eloterjesztése és a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságállásfoglalásźnakkézhezvétele közötti idótarüammal megnő.''

Az e|óvásźrlási jog gyakorlása valamint a vételrár megá|lapítása a 33/20|3. (Vil. l5.) számú önkormányzati
ľendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (i) bekezdése alapján töľténik: Ha a lakás az á||am tulajdonból
térítesmentesen keľült az onkormányzat iiajdonába, abérlők elővásáľlási joguk alapján vásárolhatják meg a
lakást. ,,Ha a térítés nélktil az önkormányzat tu|ajdonába került |akást az elővásárlási jog jogosultj a, vagy az
elhelyezésre jogosult jogcím nélkü|i lakáshasználi vásárolja meg' a vételár a forgalmi éÍték 25 o/o-a, a
valóságos komfotfokozatszerint komfortos, összkomfortos lakás esetében avéte|ár a forga|mi érték50%-
a-"

Fentiek a|apjźtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcso|atos döntését meghozni
szíveskedjék.

ev

Határozati javaslat

YźrosgazdźllkodásiésPénzĺigyibizottságihaÍáĺozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



1)aBudapestVIII.,Józsefkft.ĺtssámalatti,!lDhľsz-ú,63m2alapterületiĺlakás
elidegenítésével kapcsolatosan hozott 13oolfo14. (Xĺ.08.) számú határozatźúvźitozatlanul fenntaľtja, a

vételárat nem módosítja.
2) kijelenti, hogy az 1) pontban foglalt határozatesetében fennálló ajrĺnlati kötöttség időtartama a foľgalmi

eňet felülvizsgálata irántí kérelem előterjesztése és a Yárosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság

állásfoglalásának kézhe nłéte|e közötti idótaľtammal megnő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I5. februźr 0f.
A döntés végrehajtását végző szewęz'eti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő d<jntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a kózzététel

módjára: a honlapon

Budapest' 2015. januáľ 15. 
Tisztelette|:

Kovács ottó
ügyvezetĺí igazgatő
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