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ELoTERJEsZTÉS
a Városgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság 2015. március 2-ai ülésére

Javas|at a Budapest VIII., Vay Adám u. Űnzám alatti ćpüIctbcn lćvo lakás minőségi
lakáscseréj ével kapcso latban

Előterjesztő: Kovács ottő ugyvezeÍő igazgatő
I(észítette: Keresztesi Zo|tánné|aktsgazdáIkodási ľeferens

A napirerldet nyilvárlos Ĺi|ésen kelI tárgya|ni.
A dontés e l fo gad á sáh oz egy szer ú szav azaÍtobbség szÜ kséges.

'Iiszte lt VárosgazdáI kodás i és PénzĹi gyi B izottság !

t. Tényállírs, és a dtintés taľta|mának rész|etes ismertetése:

2004. év máľcius hó 19. napjátó| bérlői a BLldapest VIII., Vay Adánl
tltcalD szánr alatti, egy szobás, kornfort nélkĹ-ili komfońfokozatű, 25,12 nl2 alapteľĹiletű
öltl<oľnlányzati lalĺásnalĺ. t]éľleti szerződésĹik határozatlan időre szól. Bérlőknek béľ|eti dijtartozástLk nincs.

I]éľlĺik pá|yáz'aton l<ívĹiIi rninőségi cseľe kérellnet nyújtoťtak be a Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási lľodájához.
KéľelmĹilĺ inclokaként előadták, hogy az általuk lakott lakás szobája nagyoll kicsi' nlost szĹiletett lrlęg a
ĺIgyeľekĹik tleln Íěrnek el a szobában, (Megiegyzés.. n'evezettek lényegesen' na,g1lg[[ alapterületĺĺ,
il'|'ĺ,.lve igéryl jogosultsdguknclk nlegfelelő /2 szoba/ lakást nenz kívántrłk megtekin'teĺli, ĺekiĺltettel jelełlĺegi
koľlátozotĺ cutyagi Iehet(íségeilĺre.J A minőségicserévelacsa|ád életkörĹi|ményei jelentősen.javLllnának'

AľcnclellĺezésĹinlĺľeállóĹiľeslakásállomállybó|-aBłźrlőkindokaitfigyelembe,ĺ,łét)

-ľészéľecsere|akáskéntfelajánIottLlkaBudapestVIII.,Yayldálnut.Čszálna|ail

|szobás.29,26ĺn).a|apterĹiletű'komfoľtos|akástĆaénlottlalĺást
ltlL:ĺ]tękitttettéI<' és ľIregtekilltett árl|apotában nyiIatkozattal elfogadták. Bérlőtársak a |a|<ások éľtékbecslését
cll<ćsz.íttettéiĺ. kÖltstlp1cit a lriva1l<ozott rendelet 1 l/A'$ (5) bekezclésében foglaltak aIapjáll rrregfizették.

"f 
1r j ékoztatj u k a 

.]-i 
sztelt B izottságot, |lo gy az:

4.380.000,- Ft
4,-l9OO00--_t!

190.000,- Ft..,,*
-]:]:jilJÝ:.

A |<Ĺi lollbözet 50%o.a: 95.000,- l.-t.

A:ł épĹiletel< l0a % öIllĺoľnrálryzati tulajclollúak.

(NÍegiegyzás.. ,.1 lakci,sokra yollatkozó ingatlunfoľgcllmi szah,éIeményeket a béľl(ik által felkért tlvałlt Inml'o

Ivĺéľnoki és li4uzsdgüg.yi ,Jzakértői I{fĺ. elkészĺtette. Á fent jelolt 'foľgalmi łźľtékeket Gócĺor Lá'szló igaz,ságĺigyi
iĺlguĺIun''szclkéł.l.ĺi i's véĺenlályezte, ez alctpján keľzłlt nleghatározri,sra.)

Bórl(itáľsak a IlivaĹkozĺltt ľenclelet álta| e|őírt.laĺĺásol< közöttí forsaImí éftékkĹjlonbozet S?%o.nak mecfizetését
teĺies egószébell. egyösszegben vállalták'

'fájókoztatitlk a 
.I'iszte|t Bizottságot. hogy a bérlcjk á|ta| fizetendő bér|eti díj összege a jelenlegi lakásukľa.

4.4|3,'. ľ:t r.Aĺä'

AVa1,ÁdálnutoaCzánla|attilal<ásľabérlőknekazújszerződésmegl<ötéseutál:|0.|97,-}.-t+Áfa
összegĹi bérleti clíj fiz;etési kotelezettsége lieleĺ'kezik. I]éľIok a magasalrb béľ|eti clíj fizetését vá||a|ták.

eIfogacĺott|alĺ1rsĺorgalmiénéke:VayÁdánlutcaCQ5I'000,-/nŕ)
jełeliiegi|akásí.oľga|lniértéke:VayÁdálntltcŰ(Iő7.559,-/m2)

|ĺĹiIöllbcjzet:
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JavasoljukaBudapestVIII',VayRc.|á,,,tltcatszama|atti,egyszobás,komfoftnélkĹiIi
l<omfoftfokozatű,f5,l2m2a|apterületűlakástekintetéberĺlDé_bérlől<kel
fěnnál|ó béľletijogviszony közos lnegegyezésseI töľténő megszüntetésével egyidejűleg, a Budapest VIII., Vay
Adánl utcae szán a|atÍ"i l szobás, 29,f6 n2 alapterĺiletű, komfoľtos komfortf:okozatil ]akáś,
megtekintett állapotában történő bérbeadását,határozat|an időre szólóalr, azza| a feltétel|el' hogy bérlők a
Ieadásra keľĹilŕi bérleményt lakható áIlapotban adják le, valamint a cserelakás lakhatóvá téte|éve| kapcsolatos
mLiszakilrelyreállításabérlőkfeladata.IléŰötelesekavisszaádottésa
hérhę aĺ|anc|ĺi |akás foľgalmi érték kĺilonbozetének 50%-źLt - 95.000,- Ft-ot - megfizetni.

II. A beteľjesztés indoka:

Az előterjesztés tárgyában a c|öntés neghozata|aazértszukséges, mert a 16/f0l0. (III.08.) szálnú renclelete
lllA. $ (l) bekezdése éfte|mében a pá|yázaÍon kívül, minőségi lakáscsere keretében tciľténő bérbeadásľól a
Tisztelt B izottság jogosu lt dönteni.

III. A ĺ|öntés cé|ja, pénzügyi hatása:

A'fisztelt Bizottság döntése azér1fontos aze|őterjesztés tárgyábar]' lTletta bérlők á|ta|beťlzete|t forgalmiérték
l<ĹiIcjnbözet összege az oll|<oľtnányzaÍ. szárrlára bevéteIi forľást jelenthet.

IV. Jĺlgszabályi lĺöľnyezetismeľtetése:

A BLlc|apest Józsefvárosi onkornlányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiľól, valamint a
lakbér lnéľtél<éľől szóló l 6ĺ2010. (III.08.) számű rende|ete l l/A. $-a aza|źtbbiak szeľint rendelkezik:

,, (3) Az onk.oľnltínyzaĺtaI én,ĺlnyes ĺakásbérletijogviszoĺlyban allókmagasabb konĺfoľt/,okozatú, vagy nagyobb
cllapterl,łleÍlÍ lakds' béľbeadását kérhetik - jogosultság esetén - az általuk bĺirelt bérlenúny tiszĺa, ký'esteĺt,
ľendel'tetésszeľli ĺilĺĺlpoĺban való leadćĺsa łnelleĺĺ, alnennyiben a lakćison lukbéľhán"aték, vĺz- és,

cscĺĺ.ol,nalrclszll,ĺi,lcłĺi dí,jtarĺozćĺ's, a telepť,łlési sziltird hulladék elszáIlítdsának katelező igénybevételéveI
kapcsolaĺban feInleriilő közszolgćĺltatási díj á.thćĺrításábóĺ keletkezett díjtartozás nincs. Ebben az esetben béľlő
koteles a vis,szaadott és u bérbe adandó lakás forgalmi érték kiłlĺjnbozetének 5}%-dt megfrzetni' Amennyiben'
béľIői kezdeményezés indoka a bérlő vag/ az általa jogszerűen befogadott személy rendkí,vĹ]li élethelyzete,
bérlő kérelméľe a szociá,Iis ügyeket glakorló bizottság javaslatárcl a tuĺajdonosi jogokat gyakorlo bizottscig a
b é r l ő Ji z e t é s i ko ĺ e l ez e t ts é gé t c s o kkent he t i, iI l e tv e e ĺe nge dhe t i.,,

ľ|entiek figyeIenlbevéte|éve l, az a|ábbi határozatijavaslatot teľjesztjük elő.

Határozatijavaslat

...év' (.....hó...'nap). szálnú Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatarozat:

A. Várĺlsgazdálkodásiés PénzĹigyi Bizottság Ĺrgy dont, hogy:

l.)|.lozzájáru|ahatályosľendeletll/A$-aa|apjánaBudapestVIII.,VayÁdálnutcĐ
szán a|aÍÍ.i,l szobás, konifoft nélkĹili konrfortfokozatű,25,If m2 alapterüIetĺi |akásľ-| és

-bérlokkelfennállóbérleti.jogviszonyközĺĺsmegegyezésse|tcjńénő

megszĹintetésével egyidejú|eg, a Budapest VIII., Vay Adám utcalll szám a|atti 1 szobás,
29,26 n.ŕ alapteľiiletű, komfoftos lakás megtekintett á|Iapotában történo béľbeadásáhozhatározat|all
időľe szóĺóan, azza| a fe|tételle|, hogy a leadásľa keľti|ő béľIeményüket ľendeltetésszeľű áIlapotban
bérlők leaclják' va'lamint a cseľe|akás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás a kije|o|t
bérlőkfeladata.teilakétlakásközöttifoľgalmiéľtékkÜlönbözet
50 %-át - 95.000,- F,ĺ-oĺ - a lakásbér|eti szeľződés megkotésének napjáig kötelesek megfizetni.

Feleĺős:
lJatáridćl:

K i sfaI u J ózsefváros i Y agy ongazĺĺálkodó Kft.
./Ulf . maľclL|s.Z.
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2.) felkéľi a KisfaltI Kft.-t a határozaÍ.l.) pontjában meghatározott negá||apodás és bérleti szerződés
megkötésére.

Felelos: Kisfa|uJózsefvárosiYagyongazdálkodóKft.
Határidő; 20l5' ápľilis 30.

A |akosság szé|es korét érínto döntések esetén javaslata akozzététe| módjára
(megfelelo aláhúzandó!): nem indokolt hirdetőtáb|án honlapon

Btldapest, 2015. február 23.

Kovács ortó
ugyvezető igazgatő

KEsZÍTETTE: KĺspłLu JózseľvÁnosI VAGYoNGAZDÁLKODó KFT'
Lpĺ Rrn : KpRp szr.gs l ZoI-ľnNNÉ lł rł sc ł ZD 
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