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ELOTERJESZTES
a Vĺárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság f0I5. február 9-i ülésére

Táľgy:ABudapest.WIL,II.JánosPá|pápatoľĺIzrĺmoIltti,ĺEhe|yraiziszámrĺ
ůiľes lakás elidegenítése csatolás céljából

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ugyvezető igazgatő
Készítette : Dr av etz Réka referens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A dö ntés e lfo gadás áh oz e gy szer u szav azattlbbs é g s zĹiks é ge s

Tis aelt Y ár os gazdźtlkodás i és Pénzti gyi B izotts ág !

I. Tényátlás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., II. János Pál pźa;a térJfll) szám a|atti,
1nhě|yrajzi,žá.onnyiivántaľtofi,8;'ĺ"ptoíl"iĺiuru,,uk<izöstulajdonból53/10.000tulajdoni
iIletőségge|.

A lakást 2014, oktőber 9. napjźn vette birtokba az onkorméĺnyzatiHázkeze|őkoda' Az ingatlan elidegenítés
éľdekében záro|źsrakerült, tekintettel arra,hogy |akásgazdá'|kôdá.i f"ludutok ellátásáľa nem alkalmas'
A lakásra vonatkozőan(- _ a szomszédos lakás tulajdonosa csatolási szándékkal _ vételi
kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez.

A |akóház a XX. szźrad elején épĺilt. A tu|ajdoni lap szeľint lakás megn evezésíi a|betét az országos
településrendezési és építési követelményekben foglaltak szeľint a lakással szemben tźlmasztottfeltételeknek
nem felel meg. A lakás szerkezetkész áL|apotűnak tekinthető. Bejáĺata az udvanő| nyílik, fakeľetes,
tivegezett bejárati ajtaján acé|rács van. Ablaka nincs, teľmészetes féný csak azajtó felől kap Rozsdamentes
mosogató, elektromos ttilzhelry, zuhanfiźůca' WC és elektromos bojler található berrne. A lakásban egy
gyenge kivitelezésiĺ ga|éria is található. A falak piszkosak, penészesek, vizesek. Az a|betét sötét, dohJś.
Koľlátozottan piacképes'

A lakás elhelyezkedése IIVT előíras nem érinti, ęzért aRév8 Zrt' állásfoglalására nincs sztikség'
Fenti ek a|apj tn j av as olj uk az ingat|an értékes ítés ét.

Az ingat|anra vonatkozó értékbecslést az Aýant'Immo Kft (tsáľtfai Lźsz|ó) készítette ę|. Az ingat|an
beköltözhető foľgalmi értéke 690.000,. Ft összegben (fajlagos ár: 86.049,-Ft/m11, keľt'ilt megá||apításrí,, és a
fü ggetlen szakértő álta| jőv áhagy ásr a.

Amennyiben az íngat|arlt a ki'zvetlen szomszéd ktilön tulajdoni illetőség fulajdonosa csatoliás céljából
kívźtnja megviásárolni, úgy avételát azonos a lakás beköltözňető foľgalmiřtekeveL azaz 690.000,- Ft. A
vételárból semmilyen jogcímen nem adható kedvezmény, avéte|ár nem csökkenthető'

Az onkormányzat a vizőrźtva| nem rendelkezó ingat|anľa kĺjzös
költséget teljesít a társasház fe|é.

Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefuáros tnkormĺányzat Képviselő-testtiletének
Y źrosgazdälkodási és Pénzĺigyi Bizottsága

Előterjesztő: Kisfalu Kft

A f9 a|betétbő| á||ó tĺársasházban l cjnkoľmányzati tu|ajdonú (elen) a|betét van, amelyhez 53/10'000
tulaj doni hány ad tartozik.

Fenti ingatlan tekintetében a benyujtott iratok és az onkormányzat tulajdonában á|1ő lakások
elidegenítésének feltételeiről szóló 33120|3'. ryrl.15 ) Budapest Józsefuáros onkoimányzati ľendelet 7' $-
źb an me ghatár ozott e l i degen ítés t kizár ő okok nem áI Inak fenn'

ktiltség címén bavi 2.|76,- Ft közös



Javasoljuk a lakás versenyeztetési eljáľason kínili elidegenítésétlll. részére - mivel a
közvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa csatolás céljábó| kívánja megvasárolni _ 690.000,- Ft vételár
egyösszegű megfizetése mellett, igény esetén banki hitel felhasználźsźlva| a hivatkozott rendeletben
meghatáľozott feltételekkel. Az ingatlan önálló lakásként nem hasznosítható, amennyiben nem a szomszéd
ingatlan tulajdonosa vásárolja meg csatolas céljából, raktárként hasznosítható. Amennyiben a vevő nem él a
vásárlĺás lehetőségével, rigy a lakást nyilvános árveľésen javasoljuk elidegeníteni'

Az elidegenítés az onkoľmányzat számfua elsősorban versenyeztetési eljárás mellőzésével előnyös, mert a
lakás hasznosítrása bérbeadás útján birtokbavételét követően nem volt megvalósítható, valamini nyilvános
árverés iújźtn a forgalmi éľték 80 oÁ-aa kikiáltási ár áhatá|yoš rendelkezéiekszerint, és amennyiben csak
egy jelentkező van, a forgalmi értéknél alacsonyabb összegen kerĺilhęt értékesítésre a lakás.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a tulajdonosi döntés meghozata|ára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult.

III. Á. dtintés célja, pénziigyi hatása

A döntés előnyös az onkormányzat számźra, mivel az ingatlan |akásgazd,á|kodási feladatok ellátására nem
alkalmas, ezá|tal bérleti díj bevétel nem keletkezik, a közoskoltség kötelezettség megfizetése mellett'
A döntés meghozata|a fedezetet nem igénye|, az ađźsvételi ügyletből befolyó véte|ár az onkormányzat
költségvetési bevételeit noveli. Az eladással megszűnik uż onko'* ánýzat'' lłöżös 
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kotelezettsége, ami azelőterjesrtés készítésének időpoňtjábanf.|76,-Ft/hő.

fV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételęiľól szóló 33/f0|3' (VJJ. 15.) számil
ľendelet 2. $ (1) bekezdése szerint: ,,A rendelet iatá|ya a|á tartoző lakások elidegenítésěvel kapcsolatos
tulajdonosi jogokat a Képviselő-testĺlet gýkoľolja azza|, hogy egyes tulajdonosijogok gyakoi|á,sź,ra, a
ľendeletben meghatározott esetekben a Ytrosgazdálkodási é. t,e''ĺgyi Bizottságot (ovábbíakbán:
tulajdonosijogokat gyakoľló bizottság) hata|mazzafel. A tulajdonosi döntéšek előkészíteset es végľehajtását
a fe|adatta| megbízott vagyonkeze|ő szervezet végzi el.,,

A Rendelet 2,s Q) bekezdése szerint: ,'A 100 mil|ió foľintot meg nem haladó beköltözhető foľgalmi érték1-
lakás elidegenítése e99tén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen éľtéken felül a Képvňelőtestiilet
dtjnt az elidegenítéstől és az eladási aján|atkiadźls;árőL, továbbá dönt adásvéte|i szerződéssel, tovább źt annak
módosításával és megsziintetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikoľ a döntés az
értéIúatártól fiiggetlenĺ'il a Képviselő-testtilet jogköľe.''

A Rendelet l1' $ (l) bekezdése a|apján: ,,Az elidegenítésre átadott üres lakást a Budapest Józsefuárosi
onkoľmányzat versenyeztetési szabályzata szerint kell éľtékesíteni' Kivéte1 ez a1ő|, ha a iegfeljebb 10 m2
alapterületű lakást a közvetlen szomszéd külĺĺn tulajdoni illetőség tulajdonosa cśatolás 
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megvásárolni. Ebben az esetben a lakás' a tulajdonosi jogokai gyatorló bizottság dĺĺňése a|apjin,
versenyeztetési eljáráson kívtil is elidegeníthető.''

ARendelet t9. s (4) bekezdése atapjánhaa|akás, a 8.$ (5) bekezdés szeľinti tulaidonostárs, a 9. $ (5)
bekezdés szeľinti ĺires társbéľleti lakľész vevője, 10. $ szerinti elhelyezésre jogosult jogóím neltiĺli
lakáshaszná|ő, vagy a 1l. $ szeľinti vevó részére kerul eliđegenítésľe, u,ět"|źo u"ono", a lakás beköltözhető
foľgalmi éľtékével' A vételárból semmilyen jogcímen nem adható kedvezmény , avéte1źrnem csĺikkenthető.
A Rendelet 21' $ (11) bekezdése atap1tn a 9.$ (5) bekezdés, a l0. $, valamint a 11. $ alapjźnkötött
adásvételi szeľződések esetében a vevőt nem illetik meg az (t) b) pónt és a (2)-(8) bekezđěs szerinti
kedvezmények. Egyösszegű fizetésnektekintęndő a(9) bekizdésě a|ap1inteljesíteďúnki hitęl felhasznáIása
is azza| a kikötéssel, hogy amennyiben a véte|źr megfizetése nem teijestil , igy - ađásvétel tárgyźúképező
Iakás, a fizetésihatárido leteltét követően nem adható bérbe, illefve haszná|atba.

Fentiek a|apján kérem a Tiszte\t Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjék'



Határozlti javaslat

..,. év.......hó'.'..nap szálműYźtosgazdźtlkodasi és Pénzügyi bizottságihatározat:

AYźtrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)hozzźĘáttulaBudapestVIII.,tr.JĺánosľálpźryatérI]szamalatti,(Erc|yajziszílmű,
8 m2 alapterĺ'ilettĺ lakást 690.000,- Ft vételĺĺron, versenyeztetesĺ eljaľas mellőzésével történo
e l idegenítéséhez csatoliís célj ábó| {!IIJ r észére'

f.) felkéľi a Kisfalu Kft-t kĺildjön(-részéte eladási ajánlatot a33l2OI3' (V[. 15.) számtl
cĺnkoľmányzati rendelet szerinti ajźntatikötöttséggel és fizetési feltételekkel.

3')amennyiben-nemélaze|adźsiaján|atbanfoglalthatźtidőnbeltilavéteI
lehetőségével, úgy a lakást a hatáIyos ľendelkezések szeľint nyílt áľverés"n k"ll elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 2015' február 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kciľét érintő döntések esetén az elóteľjesztés e|ókészítójének javaslata a közzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, 2015. február f '
Tisztelettel: | .z, -----_,

Kovács ottó
ugyvezető igazgatő
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