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ELoTERJEsZTÉS
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. máľcius 2-ai ülésére

Tárg1': Javaslat a Budapest VIII., Dobozi utcaDszám a|atti épü|etben lévő lakás minőségi lakáscseľéjél,eli
kapcsolatban

Elŕiterjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: MohácsiGinalakásgazdálkodásiľeferens

A napiľendet nyilvános Ĺilésen lehet tárgyalni.
A d ö n tés e l fo gad ásáh oz e gy szer ű szav azaÍtobbs é g s zü ks éges.

Ti sztelt Y ár osgazdáIkod ásí és Pénzü gyi B izottság !

I. Tényá|Iás, és a dĺintés tartalmának részletes ismertetése:

A Btldapest VIII., Dobozi utcae szám a|atti 81,78 m2 alapteľtiletű 2,5 szobás, komfortos
komfbľtfokozatűlakás ĺ99I. auguszttts28. napján kelt lakásbér|eti szerződbssel kerĹi|t bérbeadásľa{I

1-Szütefutaészére.

Nevezett határozat|all idejű béľleti jogviszonya - díjtaľtozćĺs nliatt - 20I 2. június 30. napjával felmondásra keľĹilt
A béľbeadó la|<áskiĹirítés és díjtaľtozás táľgyáball peľes eljárást kezdeményezeÍt. APesti Ŕcĺzponlti KerĹileti Bírósága20.P.54.f51l20|2/1.szánlújogerősíté|etéveItFaBudapestVIII..Doboziutcä
szánr alaĹti onl<oľllrállyzati lakás e|hagyására, valanrint a díj|látralék és a felmerĹilo kö|tségek megfizetésére
kötelezte .

AtárgyilakástnevezettegyedĹillakja.Abér|eményrelrdezett'ésalakástrendeltetésszeľűenhaszná1jŰ

-Ft

Ü!DakialakuItkoľĹilményeknriattpźt|yázatonkíviili,minőségilakáscserekéľelmetnyújtottbe
a Lakásgazdá | kod ás i I rod ához.

A rcndelkezésĹinkre á|ló Üres lakásá|Iomállyból _ a kéreĺmező indokaitfigyelembe,é,u erészére a |ratályos lakásbérbeadási ľendeletben meghatározott darabszámtl (5 db) lul..ĺ. ,*gt"kinř..i
engedélyezttik,melyekközĹi|nevezettaBudapestVIII',KorányiSándoľutcilszálma|atti|
szobás, 25,32 n2 alapterĹiletű, komfoftos komforďokozatű |akást megtekintett źll|apotétban, nyi|atkozatta|
elÍ.ogadta' A két lakásľa vonatkozó éľtékbecslés elkészĹilt.

Tá.iékoz-tatjtlk a Tisztelt Bizottságot, hogy a:

jeIenlegilakásDoboziutcilszálna|aÍti.8l,78m2a|apterĹiletű2,5szobás,komfoftosforgalmiéftéke
(I5l.654,-];,ĺ/lll2)kerekítve: 12.44O.000.-Ft
e|fogadottKorá.nyíS.u.5)száĺna|atti,Iszobás,25,32mfalapterü|etű,komfortosfbrgalmiértéke
(I72.839,-F,t/nť)kerekítve: 4.320.000.- Ft
kĹiIönbözet: 8.120.000,- Ft

A kĹiIönbözet 40%o.a: 3.248.000'- Ft.
Az épĹ||et 100 % önkorlnányzati tulajdonúak.

(ÄĺegJegyzés.. A ĺakú,soĺĺra vonatkozó ingatĺcffiľgalmi szakvéleruényeket a nevezett által felkéľt Avant Immo
Mérncjki és Igazságügyi ,ýzakéľĺői Ęft. eĺkészíteĺĺe, Afent jelÔltforgalnti értékeket Gódor Lószló iganágügyi
in gat l ans z akéľt ő i s y é I e nzérylę 21 g, ez al apj ćłn keriiĺ t m e ghat ór oz ásr a. )



A Budapest VIII', Dobozi u.ID szánl alatti lakást terhelo tartozások:
\

Lakbérĺhasználati díj, víz és csatornadíj, szenlét dij
kamatokkal egyĹitt 20l 5. február 23. napjáig.

3 8. 1 00,- Ft perkoltséggel;
I87 .161,- Ft végrehajtással kapcsolatos ügyvédi költséggel összesen:

a forgalm i értékkü lonb ozet 40oÁ-a:
a hátralék összesen (20I5. február 23. napjáig szamoĺva):
fenlllnaradó különbözet összesen:

A jogcím nélkĹili lakáshasználó által fizetendő használati díj összege a jelenlegi lakásľa:

2.2f6.469,- Ft

2.452.330,- Ft

3.248.000,- Ft
f .452.330.- Ft

195.670,- Ft

16.9'78,- Ft + Afa.

A Budapest VIII., Korányi Sárrdor u.lllll! szám a|aÍti lakásra nevezettnek az isi szęl.zódés
megkötése után: 5.5l5,- Ft + Áfa összegĹi béľleti díj fizetési kotelezettsége keletkezik.

JzrvasoljLlkaTiszteltBizottságnak,hogyÜlDrészéreaBudapestVIII.,KorányiSándoru-

-szárrra|attilszobás,25,32l"nfalapteľü|eti,i,komfoltoskomfortfokozatűlakásmegtekiIltett

álĺapotában, | év határozott idore kerĹiljön béľbeadásra azza| afe|tétellel, hogy a Budapest VIII', Dobozi u''
l-)száLn alatti 2,5 szobás, komfortos konrfortfokozatű,8|,78lĺ2 alapterĹiletű lakást senkiálta| nem la|<ottall

köteles a BLrdapest VIIl., Korányi Sándor u.|f szám a|attl lakás birtokba adásától szálnított 60
napoll belĹil béľbeadó ľészére leadni. A bérbeadásra kertilő lakás lakhatóvá tételével kapcsolatos rnĺiszaki
ltelyľeálIítás nevezett felaclata, amelyet megá|lapodásban köteles válla|ni. A két lakás közotti forgalnli
éľtél<kĹilonbözet 40 %-ábő| a BLldapest VIII., Dobozi u.e szán a|atti lakást teľheló tartozás keľĹiI
l<ifizetésľe.

Il. ĺ\ beterjesztés indoka:

Az e|őterjes ztés tárgyában a dölltés neg|lozata|aazért szĹikséges, meľt a Budapest Józsefváros Önkoľnrárlyzat
tLl|a.jdonában á|ló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ ménékérol sző|ő 1612010' (IrI'08')
szánrú önkoľnrányzati rendelet 40'$ (5) bekezdése éftelmében, lra a béľleti díj nern ťlzetésę folytán
jogĺ;ímnélküIivé vált |.laszná|ő az e|ĺnaradt. lakbéľ/Iakáshaszná|ati- és a kapcsoIódó ktilön szolgáltatási
clíjhátľa|ékát egyösszegben megfizetni nem tudja, és vele szemben a taftozáson kívĹil más fe|mondási ok nęm
áll ľenn, al<koľ a tartozásźLt a Tiszte|t Bizottság döntése a|apján a rende|ęt l1lA. s (2) bekezdésében
szabá|yozotÍ- minőségi CSere - a|apján is teljesítheti. A fentiekben hivatkozott rendeIet l l/A. $ (l) bekezdése
éľteInlében a pá|yázaÍ.on kívĹil, nlirlőségi lakáscsere keretében tofténő béľbeadásról a Tisztelt Bizottság
jogosLrlt döntęni.

III. A döntés cé|ja' pénzügyi hatása:

A döntéssel' Volt bérlő te|jesítheti a bér|etilhaszná|ati- és a kapcsolódó kĹilön szo|gá|tatási díjtartozását, ezen
feli.]ll a nehéz he|yzetbe kerii|t lakáshaszná|ó elkerĹi|lreti a hajléktalanná váIást, a kisebb lakás bér|eti díját
jovedelmébol is ki tudja fizetni.

A vo|t bér|ő á|ta| Ieadott lakás tovább hasznosítható, telĺintettel arra,hogy a kerü|eten belül egy frekventáltabb
he|yen elhelyezkedo lakásróI van sző, nagy a|apteľiilete miatt e|sősorban elidegenítés útján javaso|t
lraszn os ítan i.

A két lakás közcjtti forgalmi értékkülönbozet 40 %o-źnak - 3.248.000,- Ft _ fedezete a Józsefváľosi
onkormányzat 20l5. évi kö|tségvetésében a 1|602 cínen nyilvántaĺtott lakásforgalmi érték kĹilonbözet
lĺeľetbő| b iztos ított.

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A Budapest Józsefváros tnkonnányzat tulajdonábarl tů|ô |akások bérbeaďźsának fe|tételeirőI, valamint a

Iakbér nréľtékérol szóIó l 6ĺf0l0. (III.08.) szá.mű önl<ornlányzati rendelet 40' $ (5) és (6) bekezdése szerint:



', 
(5) Ha a bérleti díj nenlfizetése folytóru jogcínznélkülivé válĺ használó az eĺmaradt lakbér/lakashasználati- és

a kapcsolódó külon szolgáĺtatási díjhátralékát egyosszegben megfizetni nem tudja, és vele szemben a
ta'rĺozáson kívüI mĺjs felmondási ok nem ált fenn, akkor a tartozását a tulajdolnosi jogokat gyakorló
bizoĺtság dc)ntése alapján a rendelet I I /A. s Q) bekezctésében szabáIyozottak aĹapján is teýe5íthuĺĺ' Ebb",
az esetben' Bérbeadó a jogcűn nélküli lakáshasznaló részére leýljebb 5 ĺakásikateles megmutaĺni.

(6) Amennyiben a két lakás kazatti forgalnli érték küIonbÓzet a tartozas teljes összegét nem fedezi, abban az
esetben a Képviselő-testületfelhatalmazása alapján a bérbeadó szervežet a tartčzás fenimaradó részére,az tsszeg 20 %-ának befizetését kovetően a jogcímnélkuĺi takáshasznólóval ĺegfeljebb 12 hónap
idő tar tamr a, ré s zl e tfiz e tés i me gállap o das t kö t.,,

A fentiekbelr hivatkozott rendelet a 1 l/A.$ (2) bekezdése szerint:

,, (2) Az onkormányzattaĺ érvényes lakásbérleti jogviszonybałl állók alacsonyabb komfoľtfokozatú, vag1l kisebb
alapteľĺłletű lakás bérbeadását kérhetik, a bérbe adandó takás lakhatóvá trcknit megáIlapodáian való
vállalósa, és az áltaĺuk bérelt bérlemény leadasa mellett. Ebben az esetben béľbeado koteĺes á visszaadott és
a bérbe adandó lakas Jorgalmi érték küI()nbozeĺének 40%-át bér\ő részére megfizetni azzal, hogy a bérbeadó
jogosult az esetlegesen felhalnlozott lakbér- és kapcsolódó kĺ)ĺön szotgáltatási díjhátralékat a béľlakćlsok
é r t é ké n e k küI o nb o z e t é b ő l ko zv e t l enül l ev o nni.,,

Fentie|< figyeIelnbevéteIér,eI az althbi|^latározati iavaslatot tesszÍjk:

Határozati javasIat

lf}15 év (....hó. 'nap) szánlú Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsag |latározat:

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) |lozzájáruĺ-)részére a BLldapest VIII., Koľánlyi Sándor utcae száĺn
alatti' 1 szobás, komfortoikomfortfokozatú,25,32 m2 alapterĹiletŕĺ |akás megtekintett állapotában
töfténő bérbeadásáh oz I év határozoĹtidőre szólóan , u,,u| u fe|tétel|el, Irogy a lakás lakhatóvá téte|éveI
kapcsolatos lnĹĺszaki helyreál|ítás 

-} 

kĺ;telezettségé, amelyet fent nevęZett
ĺnegá| |apodásban köteles vállalni.

FeIeIős:
ľIatáľidő:

F'eĺelős:
Határic|o:

2.) felkéri a Kisfa|u Kft.-t a hattrozat l.) pontjában meghatározott lĺegá||apodás és bér|eti szerződ,és
rneskötésére.

Kisfalu Kft. ii gyvez ető igazgatója
2015' márcitls 2.

K i sfa l Ll Kft' ugyv ezetó igazgatőja
2015. ápľilis 30.

3.)kotelezirrDhogyaz1.)pontbanmeg|elolt|akáSbiľtokbavéte|étkövetően,lnaxiInuln
60naponbe|u|azá|ta|ahasználtBudapestVIII.,DoboziutcdalattilakástingóságaitóI
kiĹirítve, senki álta| nem lakottalr adja |e'

Feĺe|ős: Kisfalu JózseÍVáľosiVagyongazdálkodó Kft.
Határido:BudapestVIII.,KoľányiSándorutcaĺEzáma|attilakásbinokbavéteIétkovető

60. nap

4')hozzájáruIĘészéreaBudapestVIII.,Doboziu.(DszámaIaÍtilakásésa
Buclapest VIII., Korányi Sándor uIJszźma|atti lakás közöttifoľgalmi értékkülönbözet
4)Yo-ának - 3.24B'000,- Ft. _ kifizetéséhez, a Jozsefvárosi onkorm ányzät2015. évi kö|tségvetésében
a 1|602 címen nyilvántaltott lakásforgalmi érték kĹilönbözetkeľet teľhéľe, azza| a feltételle|, hogy
bérbeadó közvetlenĹiI levonja a két lakás közötti forgalmi értékkĹilönbozęt40%o-ábő| - 3.248.000,-it
- a Budapest VlII., Dobozi Ll.(ll} szám a|atti lakást terhelő díjtartozásokat, a fellnmaradó összeg
pedigaBudapestVIII.,KoľállyiSándorl-száma|attilakásľavonatkozőbéľleti
szerzodés megkötéséi g-r észére megfi zetésre kerüI.



Felelős:
Határidő:

K i s fal u J ózsefu áros i Y agy ongazd á l kod ó Kft . ĺigyvez etó i gazgatőja
20l5. ápriIis 30.

-t

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles kĺĺľet érintő döntések esetén javas|ataaközzététe| módjára
(megfelelo a|áhűzandő!): nem indokolt hirdető táb|átl honlapon

BLrdapest, 20|5. február 23.

lír' --\
Kovács ottó

ugyvezeto igazgatő

KÉSZÍTETTE: KIsľ-eLu JózsenvÁnosl VAGYoNGezoÁl<ooi Kpi. ě_
LľÍRľł: MoHÁcsl GINł I-aĺ<ÁSGAZDÁLKoDÁSI REFERENS /
PÉNzÜcyl FEDEZET'ETlGÉNYEL/NEI'ĺ'cĺN"el-,,c;'"ń;.' ďí ^ Il 6e-tc- \

ttDĺl f 4.
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