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I. Tényállás és a dtintés tańalmának ľészletes ismeľtetése:

l')ABudapestVIII.,Salgótarjániutcaltszźma|attJle|yrajziszámon
nyilvántartott, 54 m2 alapterületű, f smbás, l.248110.000 tulajdoni hĺnyaddł iendelkező,
konrfortos komforľfokozatű |akźsra vonatkozóan az Önkoľmánvzat határozat|an időre szóló
lakásbérletiszerzodéstkötöttl988.július4'napjál-é--
bérlőkkel.

A Budapest VIII., Salgótarjáni utcaO szám alatti éptiletben ta|álható lakásokat és nem lakás
cé|jéra szo|gá|ő helyíségeket az onkoľmányzat Képviselő-testĺilete fl7lf014. (K.05.) számtl
dcjntésének l) alpontja, és a 4|120|5. (II.19.) számli döntésének 1') pontja a|apján elidegenítés
érdekében kijelölte.

A bérlők, 

- 

és (lIIIl 2014. szeptember |7. napjĺán vételi
szándéknyilatkozatot nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a lakás megvásáľIása érdekében. A kérelemhez
csatolta az érvényes béľ|eti szerzódését, valamint a béľleti díj megfizetéséről szóló nullás
igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT terĺiletet érint, a Rév8 Zrt. tźrgyi ingat|an elidegenítésének akadá|yźt
nem látja, az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kotelezettségeinek
teljesítéSét nem éľinti.

Bérlő kéľésére az Apprea|-Kollár Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tźn) f0|4. oktőber 30-án
ęlkészítętte a Lak-ásra vona-tkozó ért-ék.becslést, amely alapjźn a fiiggetlen szak^éx'ő á!ta|
jóváhagyott, becstilt piaci-, forgalmi éľték l0.480.000,- Ft (194.000,- Ft/m').

Fenti ingatlan tekintętében a benyújtott iratok alapján és az onkormányzat tulajdonában ál||ő

lakások elidegenítésének feltételeiról szóló TnaB. ryII.l5.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghatározott elidegenítéstkizźró okok nem á|lnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjaľuljonhozzáaBudapestVIII.,Salgóta4źniutca-
száma|attilakástbérlĺj-ésIrészéretörténőeladásiaján|at
kikĺildéséhez, az e|készĺilt forgalmí értékbecslés (releváns adatok az előteľjesńés |. szátmil
mellékletében), valamint a33l20I3. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet f7 . $ a\apján a ľIVT
tertiletre tekintettel az erędeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szeľződésben meghatáľozott
alaptertilet a|apján, a vízmu, csatornamű közműrendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a
lakásľa alapterület arányában eso összeg, azaz3.088.863,- Ft vételár megjelĺilése mellett.



2.)ABudapestVIII.,Sa^lgótaĺjániutcaeszámalatti,(fle|yrajziszámon
nyilvántartott, 54 m, alaptertiletű, f szobás, |.f0fl|0.000 tulajdoni hányaddal rendelkezo,
komfortos komfortfokozatí |akásra vonatkozóan az Önkormányzat hatźrozat|an időre szóIó
lakásbérletiszerződéstkötöttlakáscserejogcímen2003.novembeľ3.napján|D
béľlővel.

A Budapest VIII., Salgótarjáni utca]szám alatti épületben található lakásokat és nem lakás
cé|jtra szolgáló helyiségeket az onkormányzatf17lfO14. (K.05.) számú döntésének k) alpontja,
és a 4Il20I5. (il. t 9.) szźmű döntésénęk 1 ') pontja a|apján elidegenítés érdekében kijelĺilte.

Abérlő,T20I4.szeptemberl7.napjánvételiszándéknyilatkozatotnyújtottbea
Kisfa|u Kft-hez a lakás megvásáľlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti
szerződését, valamint a bérleti díj megťĺzetéséről szóló nulłas igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése FIVT teriiletet éľint, a Rév8 Zľt. ĺĺrgyi ingatlan elidegenítésének akadályát
nem láda, az elidegenítés az Önkormźĺnyzat és a Rév8 Zrt. szerzódésben vállalt kotelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bértő kéréséte az Appreal-Kollár Ingatlanszakérto Kft. (Kollár Zo|tán) 2014. oktőber 30-án
elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést, ame|y alapján a fiiggetlen szakértő á|ta|
jóváhagyott, becstĺlt piaci-, forgalmi éľték l l.l20.000,- Ft (206.000,- Ft/m,).

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iľatok alapján és az tnkormźnyzat tulajdonában á1ló

lakások elidegenítésének feltételeirol szóló 33lf0|3. (vII.l5.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghatározott elidegenítést kizáró okok nem állnak fenn.

-Javasoljuk,hogyaBizottságj'ráľuljonhozzáaBudapestVIII.,SalgótarjźniutcaĺD
szźtma|attilakástbérlő.Drészéret<irténóeladásiajánIatkikĺ'ildéséhez,aze|készij1t
forgalmi énékbecslés (releváns adatok az előterjesztés l. számű mellékletében), valamint a
33120|3. (VII. l5.) szźtmű önkormányzati rendelet f7. $ aÍapjátn a FIVT területľe tekintettel az
eredeti kiutaló hatfuozatban a lakás bérleti szeľződésben meghatározott alapterület a|apján, a
vízmíi, csatornamű közmiirendszer fe|tĄítźts költségeive| megegyező, a lakásra alaptertilet
arźtnytlban eső összeg, azaz3.088.863,- Ft véte|ár meg|elö|ése mellett.

3.)ABudapestVIII.,TbiliszitérDsztlma|atti,-rhelyrajziszámon
rryilvántartott, 55 m' alapteľü|et(i, f szobás, |.f3fĺ|Ü.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
komfoľtos komfoľtfokozatű |akásra vonatkozóan az Önkoľmányzat hatfuozatlan időre szóló
lakásbérletiszerződéstkötöttl997.július13.napján(EéslD
bérlőkkel.

A Budapest VI[., Tbiliszi tér(}zźtm alatti épületben található lakásokat és nęm lakás céljáľa
szolgáló he|yiségeket az tnkormányzat2|7ĺf0|4. (K.05.) szźtmű dontésének m) alpontja, és a
4Ilf0I5. (II.l9.) számú döntésének 1.) pontja a|apján elidegenítés érdekében kijelölte

A bérlők, (- és(E 2014. szeptember I7. napján Vételi
szánciéknyiiatkozatot nyujtott be a Kisiaiu Ktt-hez a iakás megvásárĺása érĺiekében. A kéreięmhez
csatolta az érvényes bérleti szerzodését, valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás
igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése FIVT területęt érint, a Rév8 Zrt. üłrgyi ingatlan elidegenítésének akadá|yźt
nem látja, az e|idegenítés az Önkoľmányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben válla|t kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Appreal-Kollár Ingatlanszakértó Kft. (Kollár Zo|tźtn) 2014. október 30-án
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely a|apján a fiiggetlen szakértő álta|
jóváhagyott, becstilt piaci-, forgalmi érték l0.450.000,- Ft (l94'000'- Ft/m").

Fenti ingatlan tekintetében a benyijtott iratok alapján és az onkormányzat tulajdonában á||ő

lakások elidegenítésének feltéte|eiľől szóló 33l20l3. (VII.l5.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghattrozott elidegenítést kizáró okok nem állnak fenn.



4.)

Javasoljuk,hogyaBizottsźryjáru|jonhonáaBudapestVIII.,Tbiliszitér{Dszáma|atti
lakást részére toľténo eladási aján|at kiküldéséhez, az
elkészült forgalmi értékbecslés (releváns adatok az e|óterjesztés 1. szamli mellékletében), valamint
a3312013. (V[. 15.) szÁmí önkormányzati rendelęt f7. $ a|apján a ľIVT terĺiletre tekintettel az
eredeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szerződésben meghatározott alaptertilet alapján, a
vízmu, csatornamű közmiĺľendszer fe|tĄítás k<iltségeivel megegyezó, a lakrásra alapterĺilet
arányźtban eső osszeg, azaz3.088.863,- Ft véte|źtr megielolése mel|ett.

ABudapestVIII.,TbiliszitéľĺD.szźlmalattiDhe|yrajziszámon
nyilvántaľtott, 54 m2 alapteľü|etu, f szobás, I.2Wl|0.oo0 tulajdoni hányaddal rende|kezo,
komfoľtos komfoľtfokozatű |akźsra vonatkozóan az Önkormźnyzzt |latározat|an időre szóló
lakásbérleti szęrződést kötött 1 993 . március s. nap3ĺn{Fbérlővel.
A Budapest VIII., Tbi|iszi tél}zźlm alatti épületben található lakásokat és nem lakás céljára
szolgáló helyiségeket az onkormányzat fI7lf0|4. (K.05.) számű döntésének n) alpontja, és a
41/f0|5. (II.l9.) számű döntésének l.) pontja a|apjźnelidegenítés érdekében kijelölte.

A bérlő, 

-f0I4. 

szeptembet 26. napján véte|i szándéknyilatkozatot nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásaľlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes béľleti
szerződését, valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése FIVT teri'iletet érint, a Ptév& Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadá|yát
nem látja, az e|idegenités az onkormźnyzat és a Rév8 Zrt. szerzodésben vállalt k<itelezettségeinek
teljesítését nem érinti'

Bérlo kérésére az Appreal-Kollár Ingatlanszakérto Kft. (Kollár Zo|tán) 2014. október 30-án
elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést, amely a|apján a fuggetlen szakértő źůta|
jóváhagyott' becsült piaci-, forga|mi éľték 10.040.000,- Ft (l86.000'. Ft/m.).

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok a|apjźn és az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeiról szóló 33ĺ2013, (vII' l5.) Budapest Józsefuáros
tnkormányzati ľendelet 6-7. $-ában meghatáľozott elidegenítést kizáľó okok nem állnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruIjonhozzáaBudapestVIII.,TbilisZitérf-szźlma|atti
lakástbérlotrészérętorténőeladásiajánlatkiküldéséhez,aze|késztiltforgalmi
éľtékbecslés (ľeleváns adatok az e|őterjesztés 1. számú mellékletében), valamint a33120|3. (YII.
15.) számri önkormányzati ľendelet f7. $ alapján a IIVT tertiletre tekintettel azeredeti kiutaló
hatźrozatban a lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterti|et alapján, a vízmu, csatoľnamű
közmiĺrendszeľ felújíĺás koltségeive| megegyező, a lakásra alapteľület arźnyában eső összeg, azaz
3.088.863,- Ft vételár megjelölése mellett.

ABudapestVIII.,Tbiliszitértszźlma|atti,--he|yrajziszámon
nyilvántaltott, 54 m2 alapterĺi|etu, 2 szobás, |.246l|0.000 tulajdoni hányaddaĺ rendelkező,
komfoľtos komfoľtfokozatű |akásra vonatkozóan az Önkoľmányzat határozat|an időre szóló
lakásbéľIetiszerződéstkötottl983.július1.napjánŰéľlővel.
A Budapest VIII.. Tbiliszi tér]szám alatti épületben található lakásokat és nem lakás céljára
szolgáló helyiségeket az onkormányzat f17lf0|4. (K.05.) számű döntésének n) alpontja, és a
4|lf0|5. (II.19.) számú döntésének 1.) pontja a|apjánelidegenítés érdekében kijelĺĺlte.

A bérlő' 2014. szeptembeľ 9. napján vételi szándéknyilatkozatot nyrijtott be a
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kéľelemhez csatolta az éwényes bérleti
szerzódését, valamint a bérleti díj megfizetéséľő| szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése HVT területet érint, a Rév8 Zrt. Íźrgyi ingatlan elidegenítésének akadályát
nem láda, az elidegenítés az onkormtnyzat és a Rév8 Zrt. szerzódésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésérę az Appreal.Kollar Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tźtn) 2014. októbeľ 30-án
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely a|apján a fiiggetlen szakértő á|ta|
jőváhagyott' becsĺilt piaci-, forgalmi érték l l.340.000,- Ft (210.000,-Ftlm,),

s.)



Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok a|apján és az onkornányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33ĺf0|3. (VII.l5.) Budapest Józsefuáros
Onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghatározott elidegenítést kizáľó okok nem állnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVI[.,TbiliszitéÜzźmalatti
lakást bérlő részére történő eladási ajźn|at kiküldéséhez, az elkésziilt forgalmi
értékbecslés (releváns adatok az e|őterjesztés 1. sámú mellékletében), valamint a33120|3. (YII.
15.) számú önkormányzati rendelet f1. $ a|apjźn a IIVT területre tekintettel az eredeti kiutaló
haÍźrozatban a lakás bérleti szerződésben meghätáľozott alapteľĺllet alapján, avíznlu, csatoľltalrríi
kozműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakasra alapteľület arźnyában eső osszeg, azaz
3.088.863,- Ft vételár megjelölése mellett.

6.)ABudapestVIII.,SalgótaľjániutcĘszáma|attijDhe|yrajziszámon
nyilvántaľtott, 54 mf alapterülettĺ, f szobás, l.194/t0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
komfortos komfortfokozatri lakásra vonatkozőan az onkormányzat hatfuozatlan időre szóló
lakásbérleti szerződést kötött 1986. május 5. napján bérlőtársi jogviszonybaneés

(IIt bérlőkkel.ebérlőtárs 2004. június 05-én bekövetkezett ha|á|ával

-kizárólagos 

bérlővé vált.

A Budapest VIII., Salgótarjáni utca(D szám a|aÍti éptiletben található lakásokat és nem lakás
céIjára szolgáló helyiségeket az Önkoľmányzat f|7lf014. (K.05.) szálmű hatźrozattnak |)
alpontja, és a 4|lf015. (II.l9.) számű döntésének l.) pontja a|apján elidegenítés érdekében

kijelĺĺlte.

Abéľlő,|D20ĺ4.november24.napjánvételiszándéknyilatkozatotnyújtottbeaKisfalu
Kft-hez a lakás megvásárlása éľdekében. A kéľelemhez csatolta az éľvényes bérleti szerzodését,
valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT terü|etet éľint, a Rév8 Zrt. tárgyi ingat|an elidegenítésének akaďźiyźtt

nem látja, az elidegenítés az onkormtnyzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelęZettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Appľeal-Kollár Ingatlanszakértó Kft. (Kollár Zo|tán) 2014. december 6-án

elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést, amely a|apján a fiiggetlen szakérto źita|
jóváhagyott, becsüIt piacĹ, forgalmi érték 9.180.000,- Ft (l70'000,- Ftlm').

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok a|apjźn és az onkormźtnyzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének fęltétęleiről szóló 33l20I3. (vII.15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meglatfuozott elidegenítést kizáró okok nem állnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,SalgótarjániutcaĺE
szÁma|attilakástbérlo-ľészéretörténőeladásiajén|atkiki'ildéséhez,aze|készii|t
forgalmi éľtékbecslés (releváns adatok az előterjesztés 1. számú mellékletében), valamint a

33120|3. (V[. l5') számű önkoľmányzati ľendelet 27. $ a|apján a řIVT teľtiletre tekintettel az
eredeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterület alapján, a
vízmu, csatornamű közműrendszer fe|tĄítáls költségeivel megegyező, a lakásra alapteľület

atźtllyäbaĺl eso osszeg, azaz3.a88.8ó3,- Ft véteiár megjeiöiése meiietĺ.

7.)ABudapestVIII.,Sa-Igótaľjániutca(Dszámalatti,ee|yrajziszámon
nyi|vántartott. 52 ml alapteľiĺ|etu. 2 szobás. 2273110.000 tulajdoni hányadda| rendelkęzó.
komfortos komfoľtfokozatú lakásra vonatkozóan az Önkormányzat hatfuozatlan időre szóló
lakásbérIetiszerződéstkötöttl977.június8.napjránObérlővel.Ilbérlő,mint
eltaľtott,ésCeltanóközött2000.június28-ánkotĺitttartásiszerződésheza
Józsefu árosi onkormán y zat hozzáj árult,

A Budapest VIII., Salgótarjáni utca(}zám alatti épületben talźihatő lakásokat és nem lakás
cé|jára szolgáló he|yiségeket az onkoľmányzaÍ' f|7lf0|4. (K.05.) szám,Ĺĺ hatáľozatának k)
alpontja, és a 4|lf015' (II.19.) számű döntésének l.) pontja a|apján elidegenítés érdekében

kiielölte.



8.)

Abérlo,|D2014.novernberf4.napjánvéte|iszźndéknyilatkozatotnyújtottbeaKisfaIu
Kft-hez a lakás megvásárlása éľdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerzödését,

valamint a béľleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése ľIVT tertiletet érint, a Rév8 Zrt. targyi ingatlan elidegenítésének akadályát
nem látja, az elidegenítés az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. szeĺződésben vállalt kötelezettségeinek
tcljesí|.ését nęm éľinti-

Bérlő kérésére az Appreal-Kollár Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tán) 2014. december 6.án
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely aĺapján a független szakértő által
jőváhagyott, bęcsii|t piaci-, forgalmi éľték l0.5ó0.000,- Ft (203.000'- Ft/m,).

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok a|apjźn és az onkormányzat tulajdonában á11ó

lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33120|3' (uI.l5.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghattrozott elidegenÍtéstkizárő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIil.,SalgótarjźniutcaC
szám a|atti lakást bérlő-I (eltaľtott) részére történő eladási ajźn|at kiküldéséhez, az
elkésztilt forgalmi értékbecslés (releváns adatok az e|őteĺjesztés 1. számú mellékletében), valamint
a33l20I3' (VII. l5.) számű önkormányzati rendelet f7. $ a|Ąźn a HVT tertiletľe tekintettel az
eľedeti kiutaló határozatban a lakás béľleti szerződésben meghatározott a|apterĺ'ilet alapjrán, a

vízmu, csatornamíĺ közműrendszer fe|týítás költségeivel megegyezo, a |akásra a|apterület

arányában eső összeg, azazf.||6.443,- Ft vételár megjelölése mellett.

ABudapestVI[.'Sa|gótarjániut"ulll.szttma|atti-}1e|yrajziszámon
nyilvántaľtott, 55 m2 alapterii|etu, 2 szobás,. |'26fll0.000 tulajdoni hĺányaddal rendelkező,
komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozóan az onkormányzat hatźrozat|an időre szóló
lakásbérletiszerződéstkötöttlakáScserejogcímenf006.júnus27.napján-
béľlovel.

A Budapest VIII', Salgótarjáni utcalszám a|atti épületben található lakásokat és nenr lakás
céIjára szolgáló helyiségeket az onkormtnyzat 2|7ĺf0I4. (K.05.) szźtmű határozatźnak m)

alpontja, és a 4|lf0|5. (II.l9.) számű döntésének 1.) pontja alapján elidegenítés érdękében

kijelölte.

A bérlő,J014. november 24. napjan vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti
szeľződését, valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése FTVT területet érint, a Rév8 Zrt. tźrgyi ngat|an elidegenítésének akađáĺ|yát

nem látja, az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szęrződésben vállalt kötelezettségeinek
te|jesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Appľeal-Kollrár Ingatlanszakértó Kft. (Ko||ár Zo|tźtn) 2014. december 6-án

elkészítettę a lakásra vonatkozó éľtékbęcslést, amely alapján a fiiggetlen szakértő áiltal,

jóváhagyott, becsült piacĹ, forgalmi érték 10.340'000,. Ft (l88.000,- Ft/m,).

Fenti ingatian tekintetében a benyújtott iratok aiapján és az tnkormányzat tuiajcionában áiió
lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33lf013. (VII.l5.) Budapest Józsefuáros
tnkormányzati rendelęt 6-7. $-ában meghatározott elidegenítést kizáró okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság jráľutjon bozzá a Budapest VIII.' SaIgótarjáni utca e
szźtm a|afti lakást béľlő(- részéľe történő eladási ajánlat kiküldéséhez, az
elkészült forgalmi értékbecslés (ľeleváns adatok az e|őterjesztés l. számú mellékletében), valamint
a33120|3. (V[. 15.) szźtmű önkormányzati rendelet f7. $ a|apján a FIVT teľületre tekintettel az
eredeti kiutaló hattrozatban a lakás bérleti szęrzodésben meghatározott a|aptertilet alapjan, a

vízmu, csatornamű kĺjzműrendszer fe|t$ítźts költségeive| megegyezo, a lakásra a|aptertilet

arányźtban eső összeg, azaz3.088.863,- Ft véte|ár megjelöIése mellett.

A Budapest VIII', Tbiliszi tére , szám alatti,e he|yrajzi számon

nyilvántartott, 55 ml alapteľĺi|etu, f szobás, I.2f7lI0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
e.)



komfoľtos komfortfokozatű |akásra vonatkozóan az Önkormányzat hatfuozat|arl időre szóló
lakásbéľleti szerződést kötött 2014. április 30. napjrán bérlőtársi jogviszony létesítes jogcímen

r-és(Ibérlőkkel.ĺIl975.novemberf6.napjátólbér|iaz
ingatlant.

A Budapest VIII., Tbiliszi tér(oszám alatti épii|etben található |akásokat és nem lakás céljára
szolgáló helyiségeket az onkormányzat2|7l2O|4. (K.05.) szźtműhattrozattnak n) alponda, és a
41l20I5. (II.19.) szźtmű döntésének l.) pontja alapján elidegenítés érdekében kijelölte.

Abérlok,-és(I2014.novembęrf4.napjánvételiszándéknyilatkozatot
nyújtottak be a Kisfa|u Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kérelemhez csato|tźtk az
érvényes bérleti szerződését, valamint a bérleti díj megfizetésérol szóló nullás igazolást.

A lakás elhe|yezkedése řIVT tertiletet érint, a Rév8 Zrt. tárgyi ingat|an elidegenítésének akadá|yźlt
nem látja' az e|idegenítés az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlok kéréséľe az Apprea|-Kollár Ingatlanszakéľtő Kft. (Kollár Zo|tźn) f014' december 4-én
elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést, ame|y a|apjtn a független szakértő źita|
jóváhagyott, becsĺ.i|t piaoi-, forgalmi érték l0.840.000,- Ft (l97'000,- Fím').

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok alapján és az tnkormányzat tulajdonában źt||ő

lakások elidegenítésének feltételeiľől szó|ó 33120|3. (VII.l5.) Budapest Józsefuáros
Onkoľmányzati reltdelet 6-7. $-ában meghatározott elidegenítéstkizárô okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járu|jonhozzáa Budapest VIII., Tbiliszitéreszám a|atti
lakástbérlőkTeilrészéretörténőeladásiajźnIatkikĺildéséhez,aze|készu|t
forgalmi éľtékbecslés (re|eváns adatok az előterjesztés |. szźtmű mellékletében), valamint a
33lf0|3. (VII. j5.) sámú önkormányzati rendelet 27' $ a|apján a řIVT teľĺiletre tekintettel az
eredeti kiutaló határozatban a lakás béľleti szerződésben meghatározott alapterüIet alapján, a
vizmíi, csatornamű közrrrűrendszer fe|űjittts kĺĺltségeivel megegyezo, a lakásra alaptertilet
arányában eső cisszeg, azaz3,088.8ó3'- Ft vételáľ megielölése mellett.

10.)ABudapestVIII.,TbiliszitéľEszáma|aÍti,(-he|yrajziszámon
nyilvántartott, 54 m, a|apterületű, f szobás, l.2l9ll0.000 tulajdoni bányadda| rendelkező,
komfoľtos komfomfokozatű \akásra vonatkozóan az onkormányzat határozat|an időľe szóló
lakásbérleti szerződést kötött 2007. augusztus 7. napján]ebérlővel jogutódlás
jogcímen taltási szęrzodés alĄtn.

A Budapest VIII., Tbiliszitérezám alatti épületben ta|álható lakásokat és nem lakás céljaľa szolgá|ó
helyiségeket az tnkoľmźnyzat f|.712014. (XI.05.) szźmű határozatának n) alpontja, és a 4|ĺfo15.
(II.l9.) szźtmű dcintésének l.) pontja alapján elidegenítés érdekében kijelölte.

A bérlő, 20l4. november f4, napján vételi szándéknyilatkozatot
nyújtott be a Kisfa|u Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kéľelemhez csatolta az érvényes
bérleti szerződését, va|amint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolást.

A iakás eiheiyezkeĺiése F|VT terĺiietet érint, a Révľ Zĺ. tárgyi ingatian eiicĺegenítésének akadá|yát
nem látja, az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzodésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Béľlő kérésére az Appreal-Kollár Ingatlanszakérto Kft. (Kollár Zo|tán) f014. december 6-źtn
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely a|apján a fiiggetlen szakértő által
jóváhagyott, becsült piaci-, forgalmiérték l l'070.000,- Ft (205.000,-Ftlm,).

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok a|apján és az onkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltéte|eirol szóló 33120113. (Vil.l5.) Budapest Józsefuáľos
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghatározoĺ elidegenítést kizáró okok nem állnak fenn.

Javaso|juk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,Tbiliszitéaszáma|atti
lakástbérlőrészéretorténőeladásiaján|aÍ.kiküldéséhez,az
elkészĹilt forgalmi értékbecs|és (releváns adatok az e|őterjesztés l ' számú mellékletében), valamint



a 33ĺf0|3. (VII. 15.) számri önkormányzati rendelet f7 . $ a|apjźtn a FľVT tertiletre tekintettel az
eľedeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szerzodésben meghatározatt alapterület a|apján, a
vízmíi, csatornamű közmiĺrendszer fe|i$itźls költségeivel megegyező, a lakásra alapterület
arányźtban eső összeg, azaz 3.088.863,- Ft vételár megjelölése mellett.

ll.)ABudapestVIII.'TbiliszitérJszáma|atti,trelyrajziszámon
nyilvántartott, 54 m2 a|apterÍi|etu, f szobás, 1.215ll0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
komfoľtos komfortfokozatű |akásra vonatkozóan az onkormźnyzat határozat|an időľe szó|ó
lakásbérletiszerződéstkötöttl991.júliuszz.napjáĺű}eÜérlőkkel.
A Budapest VIII., Tbiliszi tér(}zám alatti épületben ta|áilhato lakĺásokat és nem lakás céIjára
szolgáIó helyiségeket az onkormányzat2|7l20t4. (K.05.) száműhatározatźnak l) alpontja, és a
4|12015. (II.l9.) számű döntésének 1.) pontja alapján elidegenítés érdekében kijelölte.

.qbérlo,-eJIl20l4.novemberf4.napjánvételiszándéknyilatkozatot
nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolták az érvényes
bérleti szerzodését, valamint a béľleti díj megfizetéséről szóló nu|lás igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése FIVT területet éĺint, a Rév8 Zt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadá|yát
nem látja, az elidegenítés az Önkormányzat és a Rév8 Zrt' szęrzódésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nęm érinti.

Bérlők kérésére az Apprea|-Kollár Ingat|anszakérto Kft. (Kollár Zo|tźn) 2014. december 4-én
elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést, amely alapján a ftiggetlen szakértő źilta|
jóváhagyott, becsült piaci-, forgalmi érték l0.850.000,- Ft (201.000,- Ft/m.).

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok alapján és az onkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeirő| szóló 33120|3. (V[.15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghatározott elidegenítéstkizźrő okok nem állnak fenn.

Javaso|juk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,TbiliszitéŰzáma|atti
lakást bér|ő I!! ése észére tĺjrténo eladasi aján|at kiktildéséhez, az
elkésztilt foľgalmi értékbecslés (releváns adatok az e\őterjesztés l. számú mellékletében), valamint
a 3312013. (VII. 15.) számú önkormányzati ľendelet f7 . $ a|apján a }IVT területľe tekintettel az
eredeti kiuta|ó határozatban a lakás béľleti. szerződésben meghatiĺrozott a|apterület alapján, a
vizmu, csatornamű közmĺĺľendszer fe|ijitźls költségeivel megegyező, a lakásra alapteriilet
arányában eso összeg, azaz 3.088.863,- Ft vételár megjelĺilése mellett.

l2.)ABudapestVIII.,TbiliszitérĺEszáma|atti,ehe|yrajziszámon
nyi|vántartott, 54 m, alapterü|ętu, 2 szobás, 1f25l|0.000 tulajdoni hányaddal rendelkezo,
komfortos komfoľtfokozatű |akásra vonatkozóan az tnkormtnyzat hattrozat|an időre szóló
lakásbéľletiszeľződéstkötdttt997.novemberl8'napján-és(E
bérlőkke|.

A Budapest VIil., Tbiliszi tér|}zám alatti épületben található lakásokat és nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségeket az onkományzat 2|712014. (K.05.) számű határozatának k) alpontja, és a 4|12015.
(Ir.l 9.) számú döntésének l .) pontja a|apján elidegenítés érdekében kijelölte.

A bérlők, ilI é' e zolą. november f4. napján véte|i
szándéknyilatkozatot nyújtottak be a Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A
kerelemhez csatolták az érvényes bérleti szerzódését, valamint a bérleti díj megfizetéserőI
szóIó nu l lás igazo|ást.

A |akás elhelyezkedése ÉTVT területet érint' a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadá|yát.
nem látja, az e|idegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zĺ. szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem éľinti.

Bérlő kérésére az Appreal-Kollár Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zoltźn) f014. december 4-én
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely a|apján a független szakértő á|ta|
jóváhagyott, becsült piaci-, forgalmi érték 10.850.000,- Ft (20l.000,- Ft/m,).



Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok a|apján és az onkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeiľol sző|ő TDaB. ľII.15.) Budapest Józsefuáros
Onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghatátozott elidegenítéstkizźró okok nem állnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjaľu|jonhozzáaBudapestVI[',Tbiliszitér'-sztma|atti
lakástbértőlDeC.eszéretöľténőeladásiajánlatkiküldéséhez,az
elkészĺilt forgalmi értékbecslés (releváns adatok az e|őterjesztés 1. számú mellékletében), valamint
a33lf013' (VII. 15.) számli ĺĺnkormányzati rendelet f7, $ alapján a IIVT tertiletre tekintęttel az
eredeti kiutaló hatźrozatban a lakás bér|eti szerződésben meghatározott alapterület alapján' a
vízmll, csatornamiĺ közmtirendszer fe|i$íÍás költségeive| megegyező, a lakásra alapterĺi|et
arányában eső összeg, azaz 3 .088.863,- Ft véte|ár megielĺilése mellett.

l3.)A Budapest VIII., Tbiliszi térlll szám a|atti,eľle|yrajzi számon
nyilvántartott, 55 m2 alapterü|etu, f szobás, |.f32l|0.0o0 tulajdoni hányaddal rendelkező,
komfotos komfortfokozatú |akásra vonatkozóan az onkormányzat hatáĺozat|an időre szóló
lakásbérletiszęrzódéstkötött1989.február2f.napjtlCbérlővel.
A Budapest VIII., Tbiliszi tér()szám alatti épületben található lakásokat és nem lakás céljára
szo|gá|ő helyiségeket az onkormányzatfI7lf014. (K.05.) számú hatfuozatźnak m) alpontja, és a
4112015. (II.19.) számú döntésének 1.) pontja a|apjźn elidegenítés érdekében kijelölte.

A bér|ő,r- 2014. novembęr f4' napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdękében. A kéľelemhez csatolta az érvényes bérleti
szerződését. valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nul|ás igazolást.

A lakás elhelyezkedése FIVT területet érint, a Rév8 Zrt. táľgyi ingatlan elidegenítésének akaďá|yźú
nem látja, az elidegenítés az tnkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzódésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlo kéľésére az Appreal-Kollráľ Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tán) f0|4. dęcembeľ 4-én
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely alapján a fiiggetlen szakértő źL|tal
jóváhagyott, becsiilt piaci-, forgalmi érték 10.950.000,- Ft (l99.000'- Ft/m.).

Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iratok a|apján és az onkormányzat tulajdonában ál1ó
lakások e|idegenítésének feltételeiről szóló 33lf0|3. (VII.15.) Budapest Józsefuáľos
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghaÍározott elidegenítést kizáró okok nem á|lnak fenn.

Javaso|juk,hogyaBizottságjáľu|jonhozzáaBudapestVIII.,Tbiliszitéril}záma|at1i
lakástbérloErészéretöľténőeladásiajánIatkiki'ildéséhez,aze|készültforgalmi
értékbecslés (releváns adatok az e|oterjesztés l. számú mellékletében), valamint a33lf0|3. (YIJ.
l5.) számú önkormányzati rendelet 27, $ a|apján a FIVT teriiletľe tekintettel az eredeti kiutaló
határozatban a lakás bérleti szeľződésben meghatározott alapterü|et a|apjźn, a vizmu, csatornamű
közműľendszer fe|újítás koltségeivel megegyezo, a lakásľa alapterület arányźhan eső ósszeg, azaz
3.088.863,- Ft vételár meg|elölése mellett.

l4.)ABudapestVIII.,TbiliszitérĺEszáma|atti,-he|yrajziszámon
nyilvántartott, 54 m' a|apterüIetu, 2 szobás, 1.f49l10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkezo'
komfortos kornfortfokozaÍű lakásra vonatkozóan az onkormányzat határozat|an idore szóló
lakásbérletiszerzodéstkötött20l3.augusztus5.napjánjogviszonyfoIytatásokán(E
bérlovel.

A Budapest VIII., Tbiliszi térOszám alatti épületben található lakásokat és nem lakás céIjára
szolgáló helyiségeket az Önkormányzatft,l12014. (XI.05.) számú határozatának n) alpon$a, és a
4|lf0|5. (II.19.) számú döntésének 1.) pontja a|apján elidegenítés érdekében kijelĺi|te.

A bérlő, 

-2014. 

november 4. napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a
Kisfalu Kft.hez a lakás megvásárlása érdekében' A kérelemhez csatolta az ér,ĺényes bér|eti

szerződését, va|amint a bérleti díj megťlzetésérőI szóló nullás igazo|ást.



A lakás elhelyezkedése řIVT teriiletet érint, a Rév8 Zrt. tárgyi ingat|an elidegenítésének akadźilyát
nem látja, az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzodésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlők kérésére az Apprea|-Kollár lngatlanszakéľto Kft. (Kollár Zo|tźLn) 2014. december lS-án
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely alapján a fuggetlen szakéľtő á|ta|
jóváhagyott, becsült piacĹ, forgalmi érték 9.830.000,- Ft (182.000,- Ft/m.).

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iľatok alapján és az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeiľől szóló 33ĺf0|3. (VILl5.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendęlet 6-7. $-ában meghatározott elidegenítéstkizirő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáru|jonhozzáaBudapestVIII.,TbiliszitérÜzźma|atti
lakástbéľlőG)részéretörténőęladásiaján|atkiktildéséhez,azeLkészültforgalmi
éľtékbecslés (ľeleváns adatok az e|óterjesztés l. számú mellékletében), valamint a33lf0|3. (YII.
15.) számú onkormányzati ľendelet f1. $ aÍapján a ľIVT területre tekintettel az ereďeti kiutaló
határozatban a |akás bér|eti szeľződésben meghatáľozott a|apteľü|et alapján, a vízmu, csatornamű
közműľendszer felúj ítás költségeivel megegyezó, a lakásra alapterület arźtnyźtban eső osszeg, azaz
3.088.863,- Ft vételár megjelö|ése mellett.

15.)ABudapestVIII.'TbiliszitérO.számalatti,.Ilhe|yrajziszámon
nyilvántartott, 54 ml a|apteľü|ętu, 2 szobás, 1.250/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkezo,
komfortos komfortfokozatű |akásra vonatkozóan az onkormányzat határozat|an időľe szóló
lakásbérletiszerzodéstkötött2013.október7.napjźnŰérlővelkizárólagos
bérleti jog elismerése okán.

A Budapest VIII., Tbiliszi Éroszám alatti épületben található lakásokat és nem lakás céljára
szolgáló helyiségeket az onkormányzatfI7l20I4. (K.05.) számťl határozatának n) a|pontja, és a
4I/20|5. (II.l9.) számű döntésének l.) pontja alapján elidegenítés érdekében kijelĺilte.

Abéľlő'E2014.október30.napjánvételiszándéknyilatkozatotnylijtottbea
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása éľdekében. A kérelemhez csatolta az éľvényes bérleti
szeľződését, valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT területet érint, a Rév8 Zľt. tárgyi ingatLan elidegenítésének akaďá|yát

nem látja, az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt.. szerződésben vállalt kotelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Appreal-Ko|lár Ingatlanszakértó Kft. (Kollár Zo|ttln) 2014. december 18-án

elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely a|apján a független szakéľtő tL|ta|

jóváhagyott, becsült piaci-, forgalmi érték9.940.000,- Ft (l84.000'- Ft/m').

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok alapján és az Önkormtnyzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeirol szóló 33ĺf013. (VII'15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rende|et 6-7. $-ában meghatározott elidegenítést kizaľó okok nem állnak fenn.

Javasoljuk'hogyaBizottságjáru|jonhozzáaBudapestVIII.,TbiliszitéOszáma|atti
iakást bérĺőe ĺészéte .tofténő eladási ajár,|at kikü|déséhez, az e||*észi,,t

forgalmi étékbecslés (releváns adatok az előterjesztés 1. számű mellékletében), valamint a

33l2O|3. (VII. l5.) számú cinkoľmányzati rendelet f7. $ a|apján a FIVT terĺÍletre tekintette| az

eredeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterület alapján, a

vízmíi, csatornamű közműrendszer fe|iýítás kciltségeivel megegyező, a lakásra alapterület
arányttban eső összeg, azaz3.088'863'- F't vétel'ár megielölése mellett.

16.)ABudapestVIII.,TbilisziÉrlszáma|att'i,-he|yrajziszámon
nyilvántartott, 54 m2 alapteri.i|etu, 2 szobás, I.241l10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
komfortos komfortfokozatú lakásľa vonatkozóan az onkormányzat határozat|an idore szóló
lakásbérleti szerződést kotött 20l1' február f5' napjźnJDbérlovel kizárólagos bér|eti
jog elismerése okán.



A Budapest VIII., Tbiliszi tér}szám alatti épületben tal.źt|hatő lakĺásokat és nem lalcás céljára
szolgáló helyiségeket az onkormźnyzatfl1120|4. (K.05.) szźlműhatźrozatának n) alpontja, és a
41l2OI5. (II.l9.) számú dĺĺntésének 1.) pontja a|apján elidegenítés érdekében kijelöIte.

Abérlő,-2014.novemberf4.napjánvétęliszándéknyilatkozatotnyrijtottbea
Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti
szerződését, valamint a bér|ętidíj megfizetésérő| szóló nullás igazolĺást.

A lakás elhelyezkedése FIVT teľületet érint, a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadá|yát
nem látja, az e|idegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szęrzodésben vál|a|t kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Appreal-Kolláľ Ingatlanszakértő Kft. (Kollrár Zo|tźn) 2014. december 4-án
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely alapján a fuggetlen szakérto á|ta|
jóváhagyott, becsült piaci-, forgalmi érték l0.260.000,- Ft (190.000,- Ft/m,).

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iľatok alapján és az onkormźnyzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeiről sző|ő 3312013. (Vil.15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghatározott elidegenítéstkizźrő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII., Tbiliszi térłJ szám
alatti lakást bérlő(Eészére történo eladási aján\at kiktildéséhez, az e|készult forgalmi
éľtékbecslés (ľeleváns adatok az e|őterjesztés l. számú me|lékletében), valamint a33/f0|3. (Yil.
l5.) számú onkormányzati rendelet f7. $ a|apján a řIVT területre tekintette| az eredeti kiutaló
hattlrozatban a lakás bérleti szerződésben meghatáľozott a|apterulet alapján, avízmí! csatornamű
közműrendszeľ felújítás kö|tségeive| megegyező, a lakásra alapteľület arányźtban eső összeg, azaz
3.088.863,- Ft vételár megjelölése mellett.

17.)A Budapest VIII., Szemafor utcae szám a|atti,ĺ-e|ytajzi számon
nyilvántaľtott, 33 m. alapterületű, l szobás, 913/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
félkomfortos komfortfokozatű lakásra vonatkozóan az onkormányzat hatźrozatlan idóľe szóló
lakásbérleti szerződést kotött fOIf. december 21. napjáneéslIl
Gérlőkkel bérlőtársítás e| ismerése a|apján.

A Budapest VIII., Salgótarjáni út(. (Szemafor utcaQ. szělm a|atti épiiletben taIźúhatő lakásokat
és nem lakás cé|jára szolgáló helyiségeket az onkoľmányzat 2|7/f0I4. (XI.05.) számú
határozatának d) alpontja, és a 4Ilf0I5. (II.l9.) számú döntésének l.) pontja a|apján elidegenítés
éľdekében kijelolte.

A bérlok (-ésef074. december 18. napján vételi
szándéknyilatkozatot nyújtottak be a Kisfalu Kft-hez a lakás megvásarlása érdekében. A
kérelemhez csatolták az éwényes bérleti szerződését, valamint a bérleti dij megfizetéséről szóló
nul|ás igazolźst.

A lakás elhelyezkedése FIVT teriiletet éľint, a Rév8 Zt. tátrgyi ingat|an elidegenítésének akadá|yátt

nem |átja, az e|idegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zĺt. szerződésbęn vállalt kotelezettségeinek
te|jesítését nem érinti'

Bérlők kérésére az Apprea|-Kollár Ingat|anszakéftő Kft. (Kollár Zo|tán) f0I5. januźĺr 2|-én
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely a|apján a fiiggetlen szakértő á|ta|
jóvóhagyott, becsült piaci-, forgolmi érté|ĺ 6.900.000,- Ft (209.000'- Ft/m.,1.

Fenti ingatlan tekintetében a benyűjtott iratok alapján és az onkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésének fe|tételeirol sző|o 3312013. (VII.15.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 6-7. $-ában meghatározott elidegenítéstkizáró okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII., Szemafor utcaeszám
alattilakástbérlőktéserészéretörténőeladásiajánlat
kiki'ildéséhez, az e|készĺilt forgalmi értékbecslés (re|eváns adatok az előterjesztés |. számtl
mellékletében), valamint a 3312013. (VII. l 5.) számú önkormányzati rendelet f7 . $ a|apján a řIVT
terüIetre tekintettel az eredeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szeľződésben meghatáľozott
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alapterÍilet alapján, a vizmu, csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a

lakásra alapterület arányttban eső összeg, azaz I.88,7 .638,- Ft véte|źr megjelölése mellett.

18.)A Budapest VIil., Tbiliszi ter lll szám a|at1i,ŰDľ'e|yrajzi számon

nyilvántartott, 54 m2 alapterĹi|etíĺ, f szobás, 1.258/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
komfortos komfoľľfokozatű lakásra vonatkozóan az onkormányzat határozat|an időre szóló
lakásbéľletiszerzodéstkötött2004.augusztus25.napjźnŰérlővelkizĺrólagos
bérleti jog elismerése okán a|apján.

A Budapest VIII., Tbiliszi térí)szttm alatti épületben található lakásokat és nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségeket az onkormányzatfI7lf014. (XI.05.) szÄműhatározattnak n) alpontja, és a
4Il20|5. (II.19.) számű dĺjntésének 1 .) pontja a|apján elidegenítés érdekében kijel<ilte.

A bérlő, Békei Gézáné f0I4, december 3. napján vételi szándéknyilatkozatot nyűjtott be a Kisfalu
Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerződését,

valamint a bérleti díj megfizetéséľől szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése HVT területet érint, a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadáilyźú

nem látja, az e|idegenítés az tnkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem éľinti.

Béľlő kérésére az Appreal-Kollár Illgatlanszakértó Kft. (Kollár Zoltéľ.) 2015. január 19-én

elkészítette a lakásra vonatkozó énékbecslést, amely a|apján a független szakértő źita|
jóváhagyott, becsĺilt piaci-, forgalmi érték 10.450.000,- Ft (l93.500'- Ft/m,).

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iratok alapján és az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó

lakások elidegenítésének feltételeiľol szó|ó 33/f0I3. (Vil'l5.) Budapest Józsefuáros
onkormány.zati rendelet 6-7. $-ában meghatźrozott e|idegenítést kizáró okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII., Tbiliszi térl!Ľ szám
alattilakástbérlő(DrészéretoľténőeIadásiaján|atkiküldéséhez,aze|készultfoľgalmi
értékbecslés (releváns adatok az e|oterjesztés l. számú me|lékletében), valamint a33120|3. (ÍI.
l5.) számú önkormányzati ręndelęt 27. $ a|apján a HVT területre tekintettel az eredetí kiutaló
határozatban a lakás bérleti szerződésben meghatározott a|apterĺilet a|apján, avízmu, csatornamtÍ

közmiĺrendszerfe|tĄítás koltségeivel megegyezó, a lakásľaa|aptertilet arźnyźl}laneső osszeg,azaz
3.088.863,- Ft véte|ár megjelö|ése mellett'

II. A beteľjesztés indoka:

A lakások elidegenítésével kapcsolatos dontésęk meghozata|źlraaTisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása:

1.)ABudapestV[I.,Salgótarjániutcailszámalattibérleménye|adássalkapcsolatos
döntés meghozatala pénzugyi fedezetet nem igényel. Az ingatlan éľtékesítésével aZ

onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkormányzat tulajdoni hźnyada
100 %o, amihęz 8 albetét tartozik. Az elidegenítés az onkormányzat számźra előnyös, mert a

^.^|,v^^A flllqiánni hán.,aÁtc q la.c^.ĺ,ąhh |rrizřic lrÄ|tcáo fizetéci lĺäfeIeząŕfcÁo tartĺzik
vJv.u\vrrv LutoJuvlir llú|rJúg|o úLévJv\'Jgvv

Amennyiben a tiĺrsasház va|amĺ|yen nagyobb beruhazásról dönt, annak a költsége is kisebb
mértékben terheli az tnkormányzatoÍ., valamint a MAV lakótelep víz-, és csatornahá|őzat

felújításának bruttó 19f'1g5.gl1,-Ft összegű költségéből megÍérĺ'il az elidegenítésľe kerülo
lakásra fordított felúj ítas cisszege.

f.) A Budapest VIII., Salgótarjáni utcaI szźm a|aÍti bérlemény eladással kapcsolatos
döntés meghozatala pénzi'igyi fedezetet nem igényel' Az ingat|an értékesítésével aZ

onkormányzat koltségvetési bevételhez jut. Az éptiletben az onkormźnyzat tulajdoni hźnyada
|00 yio, amlhez B albetét tartozik. Az elidegenítés az onkormányzat számttra előnyös, meľt a
csökkenő tulajdoni hźnyadra alacsonyabb kozös koltség fizetési kcĺtelezettség tartozik.

Amennyiben a ťársasház va|ami|yen nagyobb beruházásról dönt, annak a költsége is kisebb

mértékben terheli az tnkoľmányzatot, valamint a MAV lakótelep víz-, és csatornahálózat
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3.)

felújításának bruttó |9f.195.9|1,-Ft összegű költségéből megtériil az elidegenítésre keľülo
lakásra fordított fe|újíúĺs osszege.

A Budapest VIII., Tbiliszitéreszám a|atti bérlemény eladással kapcsolatos dĺjntés
meghozata|a pénzügyi fedezetet nem igényel. Az ingatlan értékesítésével az onkormźnyzat
költségvetési bevételhez jut. Azépületben az onkormányzat tulajdoni hányada |0Üyo, amihez 8

albetét tartozik. Az e|idegenítés az tnkormányzat számára előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös költség ťrzetési kötelezettség tartozik. Amennyiben a társashtv
valamilyen nagyobb beľuházásró| dönt, annak a koltsége is kisębb mértékben terheli az
Önkormányzatot, valamint a MÁV lakótelep víz-, és csatornahálózat felújítrísának bruttó
|9f .|95.9I1,-Ft összegű költségébol megtérül az e|idegenítésrę kertilő lakásra fordított felújítás
összege.

A Budapest VIII., TbiliszitérJIIaDszám a|atti bér|emény eladással kapcsolatos dĺjntés
meghozata|a pénztigyi fedezetet nem igényet. Az ingattan értékesítésével az onkormtnyzat
költségvetési bevételhez jut. Azépületben az tnkormányzat tulajdoni hányada 100/o, amihez 8

albetét tartozik. Az elidegenités az onkormányzat számára elonyös, mert a csokkeno tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös kĺjltség fizetési köte|ezettség Íartozik. Amennyiben a társasház
valamilyen nagyobb beľuházásról dönt, annak a koltsége is kisebb métékben terhe|i az
onkormányzatot, va|amint a MÁV lakótelep víz-, és csatornahálózat felrijításának bľuttó
|9f .|95.9| 1,-Ft ĺlsszegű költségébo| megtérül az e|idegenítésre keľtilo lakásra fordÍtott felújítás
összege.

ABudapestVIII.,TbilisZLté-száma|aLtibérleményeladássalkapcsolatosdöntés
meghozata|a pénzügyi feďezetet nem igényel. Az ingatlan étékesítésével az onkormányzat
költségvetési bevételhez jut. Azépületben az onkoľmányzat tulajdoni hányada |0ayo, amihez 8

albetét taltozik. Az elidegenítés az Önkormányzat számára előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni
hźnyadra alacsonyabb közös kö|tség ťlzetési kĺĺtelezettség tartozlk' Amennyiben a társasház
valamilyen nagyobb beruházásről dönt' annak a kciltsége is kisebb méľtékben teľheli az
onkormányzatot, vaĺamint a MÁV lakótelep viz-, és csatornahálózat felújíĺĺsának bruttó
192.|95.911,-Ft osszegíÍ költségéből megtérüI az elidegenítésre keriilő lakásľa fordított felújítás
összege.

ABudapestVIII.,SalgótarjániutcaCszÁma|attibérleményeladássalkapcsolatos
d<ĺntés meghozata|a pénzngyi fedezetet nem igényel' Az ingatlan értékesítésével az
Onkormányzat kö|tségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkormányzat tulajdoni hányada
I00oÁ, amihez 8 albetét taľtozik. Az elidegenités az Önkormányzat számára e|önyös, meľt a
csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség tarÍozik.
Amennyiben a társasház valamilyen nagyobb beruházásról dönt, annak a kĺiltsége is kisębb
méľtékben terheli az Önkormányzatot, valamint a MÁV lakótelep víz-, és csatomahálózat
felújításának bruttó 192'I95.91l,-Ft összegű költségébol megtéľül az elidegenítésre kerülő
lakásra fordított felúj ítás összege.

ABudapestVIII.,Salgótarjániutc{|!fszámaIattibérIeményeladássalkapcsolatos
döntés ĺneghozaia|a pér,zug1i fbdezetet iiem igény'el. Az ingatlan értékesítésóveI az
onkormányzat ktiltségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkormányzat tulajdoni hányada
|0o yo, amihez 5 albetét tartoz|k. Az elidegen ítés az tnkormányzat szźtmára előnyös, mert a
csökkenő tulajdoni hányadľa alacsonyabb közĺjs koltség fizetési kötelezettség taľtozik.
Amennyiben a táľsasház va|amí|yen nagyobb beruhazásról dönt, annak a költsége is kisebb
mértékben terheli az onkormányzatot, valamint a MÁv lakótelep víz-, és csatornahálózat
felújításának bľuttó |92.195.911,-Ft cisszegű köĺtségébol megtéľi'il az elidegenítésre kertilő
lakásra forđított felúj ítás összege'

ABudapestVIII.,Salgótarjániutca|Eszfunalattibérleménye1adássalkapcsolatos
döntés meghozata|a pénzügyi fedezetet nem igényel. Az ingat|an értékesítésével az
Onkormányzat kciltségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkoľmányzat tulajdoni hányada
|0O yo, amihez 8 albetét tartozlk. Az elidegenítés az tnkormányzat szźĺmára előnyös, mert a
csokkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közos kö|tség fizeÍési kötelezettség tartozik.

4.)

s.)

6.)

ĺ.)

8.)
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Amennyiben a tĺĺrsasháa va|ami|yen nagyobb beruházásról dönt' annak a költsége is kisebb
méltékben terheli az onkormányzatot, valamint a lr,ĺÁv lakótelep víz-, és csatomaháůőzat
felújításának bruttó |92.|95.9|l,-Ft összegű kĺĺltségéből megtérül az elidegenítésre kerülo
|akásra foľdított felúj ítás osszege.

9.) A Budapest VIII., TbiliszitérJŰ. szttm alatti bérlemény eladássa| kapcsolatos dĺintés
meghozata|a pénzügyi fedezetet nem igénye|. Az ingat|an értékęsítésével az Onkormányzat
költségvetési bevételhez jut. Az éptiletben az tnkormányzat tulajdoni hanyada |00 yo, amihez9
albetét tartozik. Az e|idegenités az tnkormányzat szźtmára e|őnyos, mert a csökkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb kĺizos kö|tség flzetési kötelezettség tartozik. Amennyiben a társasház
v.alamilyen nagyobb beruházásról dönt, annak a k<ĺltsége is kisebb mértékben terhe|i az
onkoľmányzatot, va|amint a MÁV lakótelep víz-, és csatornahálózat felújításának bruttó
|9f .195.91l,-Ft összegű költségéből megtéri.il az elidegenítésre kerĺilo lakásra fordított felújítás
összege.

10.) A Budapest VIII.' Tbiliszitéaszám a|atti bérlemény eladással kapcsolatos döntés
meghozata|a pénzügyi fedezetet nem igényel. Az ingat|an értékesítésével az onkormányzat
költségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkormányzat tulajdoni hanyada I00 yo, arihez9
albetét 1;rrtozik. Az e|idegenítés az tnkormányzat számára előnyös, mert a csökkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség tartozik. Amennyiben a tźrsasház
valamilyen nagyobb beľuházásról dönt, annak a költsége is kisebb méľtékben terhe|i az
onkormányzatot, va\amint a MÁV lakótelep víz-, és csatornahálózat fe|iljításának bruttó
|9f.|95.9Il,-Ft összegű kĺiltségéből megtérül az elidegenítésre kerĺilő lakásra fordított felújítás
osszege.

l1.) A Budapest VI[., TbiliszitélJJ!l.. szám alatti bérlemérry eladással kapcso|atos dcintés

meghozata|a pénzĺigyi fedezetet nem igényel' Az ingatlan értékesítésével az oĺkormínyzat
költségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkormányzat tulajdoni hányada |00 o/o, arnihez9
albetét tartozik. Az elidegenítés az onkormányzat számára elonyös, meľt a csokkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közĺis kĺiltség flzetési kötelezettség taťtoz1k. Amennyiben a társasház
valamilyen nagyobb beruházásról dont, annak a költsége is kisebb mértékben terhe|i az
onkoľmányzatot, va|amint a MÁV |akótelep víz-, és csatornahálózat fďĺíĄítźsának bruttó
I92.I95.9|1,.Ft összegű koltségéből megtérül az elidegenítésre kerülő lakásra foľdított felűjítás
cisszege.

I2') A Budapest VIII., Tbiliszi tére szám a|atti bérlemény eladással kapcso|atos döntés
meghozata|a pénzugyi fedezetet nem igénye|. Az ingat|an értékesítéséve| az onkormányzat
költségvetési bevételhez jut. Az épti|etben az onkormányzat tulajdoni hányada |00 yo, amihez9
albetét tartozik. Az elidegenítés az onkormányzaÍ' számára elonyös, mert a csökkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb kĺizĺjs költség fizetési kötelezettség tartozik. Amennyiben a ttrsashź.z
v.alamilyen nagyobb beruházásľól dönt, annak a költsége is kisebb mértékben terhe|i az
tnkormányzatot, va|amint a MAV |akótelep víz-, és csatornahálózat fe|t$itásának bruttó
|9f .195'91l,-Ft összegű költségébol megtérül az e|idegenítésre kerüIo lakásľa fordított fehijítás
összege.

13.)ABudapestVIII.,TbiliszitérĺEszáma|attibéľleményęladássa|kapcsolatosdöntés
meghozata|a pénzugyi fedezetet nem igényel. Az ingatlan értékesítésével az onkormányzat
kciltségvetési bevételhez jut. Az épü|etben az onkormányzat tulajdoni hányada |00 oÁ, amlhez9
albetét tartozik. Az elidegenítés az onkormányzat számara előnycis, mert a csokkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közos költség fizetési kötelezettség tartozik. Amennyiben a társasház
valamilyen nagyobb beruhazásróI dönt, annak a koltsége is kisebb mértékben terhe|i az
onkoľmányzatot, va|amint a MÁV |akótelep viz-, és csatornahálózat felrijításának bruttó
|9f .|95.9|1,-Ft összegű költségéből megtérül az e|idegenítésre keriilő lakásra fordított felújítás
összege.

14.)ABudapestVIII',TbilisZitéÍ-száma|attibérleményeladássalkapcsolatosdöntés
meghozata|a pénzugyi fedezetet nem igénye|. Az íngat|an értékesítéséve| az onkormányzat
költségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkoľmányzat tulajdoni hányada |00 o/o, amihez 8
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albetét tartozik. Az elidegenítés az onkoľmányzat szamára e|őnyös, meľt a csĺikkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség tartozik. Amennyiben a tźtrsasház
v.alamilyen nagyobb beruházásról dont, annak a koltsége is kisebb mértékben terheli az
onkormányzatot, valamint a MAV lakótelep víz-, és csatornahálózat felújításának bruttó
19f .195.9|1,-Ft összegíi költségéből megtérül az elidegenítésre keľülo lakásra fordított felújítás
ĺisszege.

l5.)ABudapestVIII.,Tbiliszitér.aszámalattibérleményeladássalkapcsoIatosdöntés
meghozatala pénztigyi fedezetet nem igényel. Az ingatlan értékesítésével az Önkormänyzat
költségvetési bevételhez jut. Azépületben az onkormányzat tu|ajdoni hányada |00 yo, amihez 8

albetét tartozik. Az elidegenités az tnkormányzat számára e|őnyos, mert a csökkęnő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség tartoz|k. Amennyiben a tźtrsasház
valamilyen nagyobb beruhźnásről dönt, annak a koltsége is kisebb mértékben terheĺi az
onkormányzatot, va|amint a MÁV lakótelep víz-, és csatornahálózat fe|tĄításának bruttó
I92.I95.9| 1,-Ft összegű koltségébőI megtérü| az e|idegenítésrę kerülő lakásra fordított felújítás
osszege.

16.)ABudapestVIII.,TbiliszitéJ)tszáma|attibérleményeladássalkapcsolatosdöntés
meghozatala pénzugyi fedezetet nem igénye|. Az ingat|an értékesítésével az onkormányzat
költségvetési bevételhez jut. Azépületben azonkormányzat tu|ajdoni hányada |00 %o, amihez 8

albetét tartozik' Az elidegenítés az Önkormányzat számára elonycis, mert a csökkenő tulajdoni
hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kótelezettség tartozik. Amennyiben a tátrsasház

valamilyen nagyobb beruházásľól dönt, annak a költsége is kisebb mértékben terhe|i az
onkormányzatot, va|amint a MAV lakótelep víz., és csatornahálózat fe|újításanak bruttó
|92.195.911,-Ft összegű költségéből megtérĺil az elidegenítésre kerülő lakásra fordított felújítás
összege.

|7.) A Budapest VIII., Szemafor utca{lf szám a|atti bérlemény eladással kapcsolatos
döntés meghozatala pénzugyi fedezetet nem igényel. Az ingatlan értékesítésével aZ

onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az épületben az onkormányzat tulajdoni hányada
|00oÁ, amihez 5 albetét tartozik. Az elidegenités az onkormányzat számára előnyös, mert a
csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös költség f,rzetési kötelezettség tartozik.
Amennyiben a tiĺrsasház va|ami|yen nagyobb beruhrázásról dönt, annak a költsége is kisebb
rnértékben teľheli az onkormányzatot, valamint a MAV lakótelep víz-, és csatornahálózat
felújításának bruttó |92.|95.9|1,-Ft összegiĺ költségébol megtéľül az e|idegenítésre kerĺi|ő
lakásra foľdított felújítás ĺisszege.

l8.) A Budapest VIII., Tbiliszitér-szám a|atti bérĺemény eladással kapcsolatos dĺjntés
meghozatala pénnigyi fedezetet nem igényel. Az ingatlan értékesítésével az onkormányzat
költségvetési bevételhez jut. Azépületben az Önkoľmányzat tulajdoni hányada |00 Yo, amihez 8

albetét tartozik. Az elidegenítés az onkormányzat számára e|onyos' meľt a csökkenő tulajdoní
hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség tartozik. Amennyiben a tźtrsasház
valamilyen nagyobb beľuhrázásľól dont, annak a kĺiltsége is kisebb méľtékben terhel'i az
Önkormányzatot, va|amint a MÁV lakótelep víz-, és csatornahá|ózat felűjitásának bľuttó
|9f .I95.9|l,-Ft összegű koltségéből megtérül az elidegenítésre keľĺ'ilo lakásľa fordított felújítás
összege.

IV. Jogszabá|yi kłiľnyezet ismeltetése:

Az tnkoľmányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefuáros
onkoľmányzatának 33/2013. (vII. t5.) számű rendelete szabá|yozza. A döntési jogköröket a fenti
rendelet f .š Q) bekezdése határozza meg, amely szerint értékhatártól fuggoen aYárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság dönt az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (l) bekezdés a|apján aze|adásiajźn|ata
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apjźtn adható kia vevő részére.

Az e|ővásárlási jog gyakorlása valamint a véte|ár megállapítása a 33l20L3. (VII. 15.) számú
önkormányzati rendelet 9. s (2) bekezdés és a27. $ alapján torténik; Ha a lakás azá|lam tulajdonból
térítésmentesen kerü|t az tnkormányzat tu|ajdonába, a bérlok elővásárlásijoguk a|apján vásárolhatják
meg a lakást. HVT területén |évő lakás esetén a Képviseló-testület hozzájáru|ásáva| a rendeletben
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foglaltaktól el lehet térni, ha a befektetési teľĹiletre vonatkozó szerződés teljesÍtese éľdekében
szükséges A Képviselő{estület f|7/f0l4. (K.05.) számű döntésének a.)-o.) alpontjai, valamint a
41lf0|5. (II.l9.) számű dĺjntésének 1.) pontja alapján a MAV lakótelepen elhelyezkedő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek e|idegenítésével kapcsolatban a takóépü|etekben található
Iakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozatlan időtartamra bérbeadott lakások
esetébęn avéte|ár a kije|ĺi|és iĺlőpontjában hatá|yhan lévő rencle|ęt f7. $-a alapján a řIVT teľĺi|etre
tekintettel az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterĺilet
a|apján a vizmu, csatornamű közmtirendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület
arźlnyában eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés idejében hatályos önkoľmányzati rendelet
alapján keľül megá|lapításra.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a dontését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

'. '..../f015. (. .. ' ..) számű Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzáýáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a Ľlhe|yrajzi számon nyilvántartott,
természetbenaBudapestVI[.,Salgótarjániutca|tsszáma|atti,54m.alapterülehĺ
lakásra határozat|an idejrĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezo bérlo részére tĺjrténő eladási ajál.iat
kiküldéséhez, a 33/2013. (Vn. 15.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-test[ilet f|7l2.0|4. (XI.05.) számú döntésében meghatározottak szęrint, a vízmu-,
csatoľnamtĺ közmiĺrendszeľ felújítás költségeivel megegyezó, a lakásra alapterület arányában eső
3.088.863 Ft osszegrĺ érték l00 %o-áva|megegyező összegĺĺ, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

2') hozzájára| aZ ingatlan-nyilvántartásban a {- he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetbenaBudapestVIII.,Salgótarjániutca(Eszámalatti,54m2alapterĺ.iletLĺ
lakásľa határozat|an idejű béľleti jogviszonnya| rendelkező bérlő részére törtérro eladási ajźn|at
kiküldéséhez, a 33lf0l3' (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselo.testiilet 2|7lz0I4. (K.05.) számű döntésében meghattrozottak szerint, a vízmu-,
csatornamű közműľendszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra alapteľület arányában eső
3'088.863,- Ft osszegiĺ éľték l00 Yo-źxa| megegyező osszegiĺ, 3.088.863,- Ft vételár közlése
mellett.

3')hozzájźru|azingatIan-nyilvántartásbanaOhe|yrajziszámonnyilvántaľtott,
természetbenaBudapestVIII.,Tbiliszitéľ(Dszáma|atti,55m,alapterületűlakásra
határozat|an idejĺĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlok részérę történő eladási ajźn|at
kikĹildéséhez, a 33120|3. (Vu. 15.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-testĺilet 217ĺf014' (XI.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vizmú-,
csatornamű közműrendszer felújítás koltségeivel megegyező, a lakásra alapterĺ'ilet arányában eső
3.088.863'.Ft összegíj éfték l00 9Ą-#,ła1, rr,egegieza összegű, 3.088'863'- Ft vételáľ közlése
mellett.

4.)hozzájáruIazingatlan-nyilvántartásbana-he|yrajziszámonnyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi térI szám a|atti,54 m2 alaptertiletű lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére tcjńénő e|adási aján|at
kiktildéséhez, a 33l20l3. (VII. l5.) számú önkoľmányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-testĺi|et f|7lf0|4. (K.05.) számű dĺĺntésében meghatározottak szerint, a vízmu-,
csatornamiĺ közműrendszer felrijítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület aľányában eso
3.088.863'-Ft ĺisszegű érték l00 oÁ-źna| megegĺező összegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése
mellett.

5.)hozzźĘźtruIazingatlan-nyilvántartásbana-he1yrajziszátnonnyilvántartott'
természetbenaBudapestVI[.,Tbiliszitér(Eszáma|atli,54m,a|apteri'iletiĺlakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő e|adási aján|at
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kikĺ'ildéséhez, a 33120|3. (Vil. 15.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-testtilet 217lf0|4. (X.05.) sz,ĺmú döntésében meghatározottak szerint, a vízmu-,
csatornamű közmiĺrendszer felújítás koltségeivel megegyezó, a lakásra alapterĺilet aľányában eső
3.088'863,-Ft összegű érték l00 %o-áva| megegyező összegtĺ, 3.088.863,- Ft vételár közlése
mellett.

6,) hozzájáru| az ingatlan.nyi|vántartásban a a,-- he|yrajzi számon nyilvántartott,
tęrmészetbenaBudapestVIII.,Salgótarjrĺniutcatszźtma|atti,54m,a|apterü|enĺ
lakásľa hatärozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő eladĺási aján|at

kikĹildéséhez, a 33ĺ2013. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-testÍilet fl7/f0|4. (K.05.) számű döntésében meghattlrozottak szerint, a vízmíi-,
csatornamű közmíĺrendszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra a|aptertilet arányában eső
3'088.8ó3 Ft osszegú érték l00 %o-áva|megegyező tisszegű, 3.088.863,- Ft vételáľ k<izlése męllett.

7.)hozzájáru|azingatlan-nyilvántaľtásbanal-he|yrajziszámonnyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., salgótarjĺáni utca e szám a|atti, 52 m' alapteri'iletiĺ
lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó bér|ő részére torténő eladási ajźtn|at

kiküldéséhez, a 33/2013. (Vil. l5.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviseló-testület 217l20I4. (XI.05.) számú döntésében meghatározottak szerint, a vízmu.,
csatoľnamű közműrendszer fe|űjítás költségeivel megegyező, a lakásľa alapterület arányában eső
f .||6.443,- Ft összegű érték l00 oÁ.áva| megegyező összegíĺ, f .||6.443,- Ft vételar kozlése
mellett.

8.) hozzá,járu| az ingatlan-nyilvántartásban a 1J,-he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Buáapest VIII., Salgótarjáni ut-allll szám aIatti,55 m2 alapterületrĺ
lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők részére történő eladási aján|at.

kikĺ'ildéséhez, a 33ĺ20|3. (Vil. 15.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselo-testtilet fI7lf0|4. (X'05.) számú döntésében meghatźłrozottak szerint, a vízmu-,
csatornamű közműrendszer felújítás koltségeivel megegyező, a lakásra alaptertilet arányában eső
3.088.863,-Ft összegű éľték 100 Yo-áva\ megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételáľ koz|ése
mellett.

9.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a 

-l.he|yrajzi 

számon nyilvántartott,
természetbenaBuđapestVIII.,Tbiliszité_,száma|atti,.55m2a|apterületűlakásľa
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo bérlő részére történő eladási aján|at.

kiktildéséhez, a 33/f0|3. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-testli|et f|7l2014. (X.05.) számrlr döntésében meghatározottak szerint, a vizmu-,
csatornamű közmiĺrendszer fe|űjítźs költségeivel megegyező, a lakásra alaptertilet aľányában eső
3.088.863,-Ft összegű érték 100 Yo-tlva| megegyezo összegíĺ, 3.088.863,. Ft vételár közlése
mellett.

10.)hozzájźm|azingatlan-nyilvántaľtásbana-he|yrajziszámonnyilvántartott,
terméizetbenaBuáapestVIII.,Tbiliszitét-számalatti,54m2a|apterülehílakásra
hatáľozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bér|ó részére történő eladási ajttn|at

kiküldéséhęz, a 33lf013. ryrĺ. l5.) számri önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében' a
Képviselő-testület 2|7120|4' (X.05.) szźlmű dontésében meghatározottak szerint, a vízmu-,
csatornaml-ĺ közmtĺrendszer felújítás költségeível megegyező, a|akásra alapterület arányában eso
3.088.863,-Ft összegű érték l00 Yo-áva| megegyezo cisszegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése
mellett.

I|.)hozzájéru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a lII he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetbenaBuđapestVIII.,Tbiliszitért-száma|atti,54m2a|aptertiIetűlakásra
hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkęző bérlők részérę történő eladasi aján|at

kiküldéséhez, a 33120|3. (v[. 15') számú önkormányzati rende|et 27. $ bekezdésében' a
Képviselo-testĺilet f17ĺf014. (X.05.) számű döntésében meghatározottak szeľint, a vízmu-,
csatornamti közműľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület arányában eső

3.088.863 Ft összegű érték l00 Yo-áva| megegyező összegiĺ, 3.088.863,- Ft véte|ár közlése me||ett.

1ô



|2.\hozzźýáru| az ingat|an-nyilviĺntartásban a ehe|yrajzí számon nyilvántartott,
teľmészetbenaBudapestVIII.,TbiIiszitéľ(Dszáma|ati,54m,a|apterületű|akásra
hattrozat|an idejĹi bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő eladási ajanlat

kikĺildéséhez, a 33lf013. (VIL l5.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-testĺilet f|.'llf014. (K.05.) számű döntésében meghatáľozottak szeľint, a vízmu-,
csatornamű közműrendszer felújĺtás költségeivel megegyezó, a lakásra alapterület aľányában eső
3.088.863,- Ft összegű érték ĺ00 %o-źtva| megegyező összegíĺ, 3.088.863,- Ft vételár kĺjzlése
mellett.

73.)hozztĘáru|aZingatlan-nyilvántartásbana(Ehe|yrajziszámonnyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VI[., Tbiliszi térllll szám a|atti,55 m2 alapterületű lakásra

hatźĺrozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részéľe töľténő eladási aján|at

kiküldéséhez, a 33lf0|3. (Vil. 15.) számú önkormányzati rendelęt 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-testĺilet fl7l20|4. (K.05') számí döntésében meghatározottak szerint, a vizmu-,
csatornamű közműrendszer fe|tĄítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület arányában eső

3.088.863,-Ft osszegű érték l00 oÁ-áva| megegyező összegii, 3.088.863'- Ft Vételár közlése
mellett.

L4.)hozzájźru| az ingatlan-nyilvántartásban a ll.he|yrajzi számon nyi|vántartott,
teľmészetbenaBudapestVIII.,Tbitiszité-szźtma|atti,54m.a|aptertiletíĺlakásra
határozat|an idejrĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére töfténő eladási ajánlat

kikiildéséhez, a 33lf0|3. (VII. l5.) számú <ĺnkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő{estĺilet fI1l20I4. (K.05.) számú dĺjntésében meghatározottak szerint, a vízmíi-,
csatornamű közműrendszer fe|újítás koltségeivel megegyező, a lakásľa alapterület arányában eso

3.088.863,-Ft összegiĺ éľték l00 %o-źtval. megegyező összegii, 3.088.863,- Ft vételár kozlése
mellett.

|5.)hozzájáru|azingatlan-nyilvántaľtásbana-he|yrajzíszámonnyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tél.II sztlm a|atti, 54 m, a|apterületiĺ lakásra

határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére toľténő e|adási ajánlat

kiküldéséhez, a 33lf013. (Vil' l5.) számú önkormányzati ręndelet 27. $ bekezdésében, a
Képvise|ő{estiilet 2|.Il20ĺ4. (XI.05.) számú dontésében meghatźrozo[tak szerint, a vízmu-,
csatornamiĺ közmíĺľendszer felújítás kĺiltségeivel megegyező, a lakásra alapteriilet arányában eső

3.088.863,-Ft ĺisszegrĺ érték l00 Yo-áva| megegyezo összegii, 3.088.863'- Ft vételár kozlése
mellett.

16.)hozzźtjárúaZingatlan-nyilvántaľtásbana-he|yrajziszámonnyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Tbiliszi téľÜIsz,źnn a|atti, 54 m, a|apterülettĺ |akásra

hatźrozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlö részére tofténő eladási ajánlat.

kiküldéséhez, a 33120|3. (VII. l5.) számú ö'nkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviselő-testtilet f|7lf0|4. (xI.05.) számú döntésében meghattrozoťtak szerint, a vízmu-,
csatoľnaml.i közműrendszer felújítás k<ĺltségeivel megegyezo, a lakásra alapteľület arányában eso

3.088'863,-Ft összegű érték l00 %o-áva| megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételár kozlése
mellett.

|7.)hozzájáru|azingat|an-nyilvántaľtásbanaChe|yrajziszámonnyilvántartott,
természetbenaBuáapestVIII.,SzemaforutcalEzáma|atti,33mfa|apterĺiletrĺ
lakásľa határozat|an idejű béľleti jogviszorrnyal rendelkező bérlő részéľe torténő eladási aján|at

kiküldéséhez, a 33120|3. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
Képviseló-testtilet f|7l20|4. (X.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vízmu-,
csatornamű közműrendszer felrijítás költségeivel megegyező, a lakásra alapteľület arányában eső

1.887.638,-Ft összegű érték l00 %o-áva| megegyező összegiĺ, 1.887.638,- Ft vételár közlése

mellett.

|8.)hozzájáru|azingatlan-nyilvántartásbana-he|yrajziszámonnyiIvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi ÉraII szźtm a|atti, 54 m, a|apterületű lakásra

llatfuozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezo bér|ő részére torténő eladási ajánlat

kiküldéséhez, a 33lf013. (VII. l5.) számri onkormányzati rendelet 27. $ bekezdésében, a
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Képviselő-testii|et f|,1/f014. (xI.05.) sńmű döntéseben meghatáľozottak szerint, a vizmu-,
csatornamtĺ közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásľa alapterület arányában eső
3.088.8ó3,-Ft ĺisszegű érték 100 %o-źxa| megegyezo összegíĺ, 3.088.863,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. március 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét éríntő döntések esetén javas|ataakazzétételmódjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l5. március 2.
Tisztelettel: V

Kovács ottó
igazgatő

KÉszÍĺprrp: Klsr.e.LuKľr

LeÍRrĺ: MEaE|IRÉN REFERENs t^\-

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL /tĺptr,ĺ lcÉNypl-, IGAZoLÁS: ą u . [------l
JoGI KoNTRoLL: qć.--

RJESZTESREłALKALMAS:

YI BIZoTTSÁG ELNoKE
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l. szĺźmíl melléklet

Sale taridniutcal-

-éÜ

f0|4. szeptembeľ l7.

Béľló neve. vételi kéľe|em
benvrĺ i tásának dátuma:

Béľló javára figyelembrl vett
értékntiveló

beruházás tisszege:

Vételár
(fel jítási

ktiltség I00 o/"-

ában):

Ertékbecslésben meghatározott adatok

Hľsz:

Az insatlan adatai

3.088.863.- Ft
Béľleti díj

Ft/ h.í + Afa:

m2

Az éľtékbecsló á|tal megállapított
bekii|tiizhetó foľgalmi éľték:

onkoľmányzati
albetételĺ száma

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szer

13.254,- Ft

54 komfortos

Béľleti díj méľtéke:
8(8)

Önkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

10.480.000.- Fr

Szoba-
szám:

koltségelviĺ

Eevéb adatok

100,00%

2

Míiszaki állapot leírása:

Fajlagos m2
élľ:

Eladást kizárćl
feltétel fennáll-e:

Uzemeltetési kłiltség:

éľtékbecslés szęrint

194.000.- Ft

IGEN/NEM

4.885,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie" és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appľeal Kollár Kft
(Kollár Zo|tán)

2014. oktÓber 30.

cinkormányzat
á|ta|lbér| á,Jta|

Béľleti jogvĺszony kezdete
és iogcíme :

Fizetési moľál:

.ĺo

1988. j lius 04.

megfelelo



2. szdm melléklet

Béľló neve, vételi kéľelem
benv itásának dátuma:

rIF-
f0l4. szeptembeľ 17

Béľló javáľa figye|embre vett
értékntiveló

beruházás iisszepel

Véte|ár felrĺjításĺ
kłiltség I00 o/o-

ában):

Hľsz:

Az ĺngatlan adatai

3.088,863.- Ft
Béľleti dĺj

Ft/ hő + Afa:

Ertékbecslésben meshatározott adatok

m'

Az éľtékbecsló által megállapított
bektilttizhetó foľpalmi érték:

onkoľmLányzati
a|betéte|k száma

18.flf,- Ft

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

54

Béľletĺ díj méľtéke:

komfortos

8(i8)

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

11.120.000.- Ft

Szoba-
szám:

kĺĺltségelvĺĺ

Esvéb adatolĺ

100.00 %

2

Míĺszaki á|lapot leíľása:

Fajlagos mz
árz

Eladást kizálľ
feltétel fennáll-e:

Uzemeltetési ktiltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

206.000.- Ft

13.163,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appľeal Kollár Kft
(Kollár Zo|tźtn\

2014. oktÓbeľ 30.

onkormányzat
á|ta|lbér| á.Jta|

Béľleti jogviszony kezdete
és ioscíme :

Fizetési moľál:

2003. november 3

lakáscsere

20

megfeleló



3. szdmĺl melléklet

TbiliszitérJ

EésD
f0L4. szęptember 17.

Béľló neve, vételi kéľelem
benv itásának dátuma:

Béľló javáľa figyelembe vett
értékntiveló

beľuházás iisszege'

Vételáľ fe|rĺjítási
ktiltség rca o^-

ában):

Hľsz:

-r

Az insatlan adatai

3.088.863.- Ft
Béľleti díj

Ft/ hÓ * Afa:

Ertékbecslésben mephatározott adatok

m'

onkoľmányzati
albetétek száma

Az értékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó foľealmi éľték:

20.5',7 5,- Ft

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

55

Béľ|etiidíj méľtéke:
9(e)

komfortos

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

10.450.000,- Fr

Szoba-
szám:

kőltségelvtĺ

Eevéb adatok

r00.00 %

2

Eladást kizárÓ
feltétel fennáll-e:

Míĺszaki állapot leírasa:

Fajlagos m2

áľ:

Uzemeltetési kiiltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

194.000,- Ft

4.485,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appreal KolIáľ Kft
(Kollár Zo|tźtn)

2014. oktÓber 30.

tinkoľmányzat
tita|lbérl' á"Jta|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme :

Fĺzetési moľál:

1997. j lius 13.

bérlótáľsi elismerés

21

megfelelo



4. szdm melléklet

--

f014. szeptember f6.

Béľ|ó neve, vételi kéľe|em
benv itásának dátuma:

Bérló javára figyelembe vett
éľtékntiveló

beruházás łisszegel

Véte|ár felr'ijítási
kiiltség 100 o^-

ában):

Hľsz:

Az ingatlan adatai

3.088.863.- Fr

Eľtékbecslésben meghatározott adatok

Bérleti díj
Ft/ hÓ + Afa:

mt

onkoľmrányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiiltiizhetó foľgalmi éľték:

14.29',7 ,- Ft

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

Bérleti díj méľtéke:

komfoľtos

8(rB)

kormányzati
tulajdoni

r0.040.000.- Ft

Szoba-
szám:

k ltségelvtĺ

Egvéb adatolĺ

100.00 %

f

Míĺszaki állapot leírása:

Eladást kizáről
feltétel fennáll-e:

Fajlagos m2
álľ:

Uzemeltetési ktiltség:

értékbecslés szęrint

IGEN/NEM

186.000"- Fr

8.498,- Ft

Értékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
:zdeménvezése

Appreal Kol|ár Kft
(Kollár Zo|tán)

2014. oktÓber 30.

nkormányzat
źita|lbér| á|tal

Béľleti jogviszony kezdete
és ioscíme :

Fĺzetési moľál:

l993. március 5.

bérlet

zz

megfele1ó



5. szdm melléklet

TbiliszitérlJO

Béľ|ó neve. vételi kéľellem
benv itásának dátuma:

E
f014. szeptember 9.

Béľló javáľa figye|embe vett
értékntiveló

beruházás iisszegrl

Vételáľ fe|rĺjítási
kiiltség 100 o^-

ában):

Hľsz:

Az ingatlan adatai

3.088.863.- Fr
Bérleti díj

Ft/ hő + Afa:

Eľtékbecslésben mephatározott adatok

mt

Onkoľmányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló álta| megállapított
bekiiltiĺzhetó foľsalmi érték:

18.432,-Ft

Komfortfokozat
Nvi|vántaľt.szeľ

54

Béľleĺ:i díj mértéke:

komfoľtos

8(8)

onkoľmányzati

I 1.340.000.- Fr

tulajdoni
hánvad

Szoba-
szám:

koltségelvrl

Egyéb adatok

100.00 %

f

Míĺszaki állaoot leÍľása

Eladást l<lzá.ľől

feltétel fennáll-e:

Fajlagos mz
źlľ:

Uzemeltetésĺ kii|tség:

értékbecslés szerint

IGEN/I{EM

210.000,- Ft

8.498,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Flidegenítés
kezdeménvezése

Appreal Kollár Kft
(Kollár Zo|tán)

2014. oktÓber 30.

onkormányzat
á|taVbér|ti á|ta|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme :

Fĺzetési moľál:

l 983. j nius 1 .

bérlet

ZT

megfeleló



6. szdm melléklet

Sale taľilíniutca-

Bérló neve, vételi kéľe.lem
benvrĺitásának dátunna:rlr-

2014. november 24

Béľló javáľa figyelembe vett
értéknłiveló

beľuházás iisszege

Vételáľ
(fel jításĺ

kiiltség I00 o/"-

ában):

Hľsz:

-r

Az ingatlan adatai

Ertékbecslésben n!gheÉľg!g!! 3q3!

3.088.863.- Ft
Béľleti díj

Ft/ hÓ + Afa:

m'

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiilttizhetó foľealmĺ érték:

Onkoľnnánvzati
albetétek száma

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szer

16.188,- Fr

54 komfortos

Bérleti díj mértéke:
8(8)

onkormányzatĺ
tulajdoni
hányad

9.180.000.- Fr

Szoba-
szám:

koltséselvtĺ

Eevéb adatok

ok

100.00%

2

Míĺszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2

álľ:

Eladást |<|zá.ľó

feltétel fennáll-e:

Uzemeltetési kiiltség:

értékbecslés szerint

170.000.- Fr

IGEN/NEM

13.163,- Fr

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appľeal Kollár Kft
(Kollár Zo|tán)

2014. december 6.

cinkoľmányzat
ź taVbér| áilta|

Béľleti jogviszony kezdete
és ioscíme:

24

Fizetési moľál:

2004.j nius 05.
kizáľőlaeos bérlo

megfeleló



7. szdmĺl melléklet

SaleötariÍźnÍ utcał-

Bérló neve, véte|i kéľeilem
beny jtásának dátuma:

E
2014. november f4

Béľló javára figy'elembe vett
éľtékntiveló

beľuházás łisszegre

Vételár fetrĺjítási
ktiltség 100.Ä-

ában):

Hľsz

Ar

f .116.443,- Ft
Béľletĺ díj

Ft/ hÓ * Afa:

Ertékbecslésben meshatározott adatok

adatai

mt

Onkornlányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó foľga|mi érték:

13.968,- Fr

Egyéb adatok

Komfortfokozat
Nvilvántart.szeľ

5f

Béľleĺ;i díj mértéke:
s(s)

komfortos

Onkoľmányzati

10.560.000.- Fr

tulajdoni
hányad

Szoba-
szám:

ki5ltségelvĹĺ

r00.00 %

2

Eladást |<lzálľćl
feltétel fennáll.e:

Míiszaki állapot leíľása

Fajlagos m2

źlľ:

Uzemeltetésĺ kiĺltség:

értékbecslés szeľint

IGEN/NEM

203.000.- Ft

13.707,- Ft

Ertékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appreal Kollár Kft
(Kolláľ Zo|tán)

2014. december 6.

<inkormányzat
źital.lbérl' á.Jta'|

Béľ|eti jogviszony kezdete
és ioscíme:

Fizetési moľál:

1977. j nius 10.
lakáscsere

25

megfeleló



8. szdm melléklet

Saleőtariáni utcaJ-

rI-
2014. november f4.

Béľló neve, véte|i kéľelem
benvrĺi tásának dátuma :

Béľló javáľa figye|embe vett
éľtékniiveló

beľuházás łisszege:

Vételár felrĺjítási
kii|tség 100 o/"-

ában):

Hľsz:

-

Az insatlan adatai

3.088.863.- Ft

Eľtékbecslésben megha tźrozott ada

Béľleti díj
Ft/ hÓ + Afa:

mt

onkoľrnányzati
albetéte|ĺ száma

Az éľtékbecsló álta| megá||apított
bekiiltłizhetó foľsalmi érték:

f0.235,- Ft

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szeľ

55 komfortos

BéľIeti díj méľtéke:

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

8(8)

10.340.000.- Fr

Szoba-
szám:

ktiltségelviĺ

Eevéb adatolĺ

ok

100.00 %

f

Eladást kizárćl
feltétel fennáll-e:

Míĺszaki állapot |eíľása:

Fajlagos m2

áľ:

Uzemeltetési kii|tség:

éftékbecslés szerint

188.000.- Ft

IGENľNEM

Ertékbecslés
készĺtóie, és dátuma:

4.975,- Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése

Apprea| Kolláľ Kft
(Kollár Zo|tán)

2014. decemer 6..

onkormányzat
á|taVbér| áita|

Béľleti jogvĺszony kezdete
és ioscíme:

26

Fizetési moľál:

2006.j nius 27.
lakáscseľe

megfelelo



9. szdmĺl melléklet

Tbilíszitér1e

-

2014. november f4.

Bérló neve, vételi kére|em
beny jtásának dátum'a:

Bérló javáľa figyelemb'e vett
éľtékniive|ó

beľuházás tisszegĺl

Vételáľ felrijítási
kiiltség 1,00 o/o-

ában):

Hľsz

Az ingatlan adatai

3.088.863.- FÍ

Eľtékbecslésben meshatározott adatok

Bérleti díj
Ft/ h * Afa:

mt

Az éľtékbecsló álta| megállapított
bekiiltiizhetó foľpalmi éľték:

Onkoľľĺrányzati
albetételk száma

Komfortfokozat

18.313,- Ft

55

Nyilvántaľt.szeľ

komfortos

Bérleti díj mértéke:

onkoľmányzati
tulajdonĺ
hánvad

9(,9)

10.840.000.- Ft

Szoba-
szám:

k ltségelvÍĺ

Eevéb adatok

100.00 %

f

Míiszaki állapot |eíľása

Eladást kizíró
feltétel fennáll-e:

Fajlagos m2
árz

Uzemeltetésĺ ktiltség:

értékbecslés szerint

197.000"- Ft

IGEN/NEM

Ertékbecslés
készítóie. és dátuma:

4.485,-Ft

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Appľeal Kollár Kft
(Kollár Zo|téLn)

2014. december 4.

onkormányzat
źita|lbér|6 áita|

Bérleti jogviszony kezdete
és ioecíme :

20l4. április 30.
bérlótársi jogviszony

Fizetési moľál:

27

megfeleló



I0. szám melléklet

Tbiliszité,-

Béľló neve, vételi kérelem
benyrĺj tásának dátunla:

2014. novelnbęr f4.

Bér|ó javáľa figyelemb.e vett
értékntĺveló

beľuházás łisszeg.e

Vételáľ felrĺjítási
kii|tség I00 oÁ-

ában):

Hľsz:

A;

3.088.863.- Ft
Béľletĺ díj

Ft/ hő + Afa:

E rtékbecslésben meqha tározott ad atok

m2

adatai

onkornrányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló által megál|apított
bekiiltiizhetó foľgalmĺ érték:

13.875,- Ft

Komfortfokozat

54

Nyilvántart.szer

Béľleĺ:ĺ díj méľtéke:
9(9)

komfoľtos

onkoľmányzati

1 1.070.000.- Ft

tulajdonĺ
hánvad

Szoba-
szám:

szociá1is

E

100,00 %

gyéb adatok

2

Mĺĺszaki állapot leírása:

Eladást kizárćl
feltéte| fennáll-e:

Fajlagos m2

ár:

Uzemeltetési kiiltség:

éľtékbecslés szerint

IGEN/ľ{EM

205.000.- Ft

4.403,-Ft

Ertékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Appľeal Kollár Kft
(Kollár Zoltán)

2014. december 6.

onkormányzat
źitallbér|.ó á ta|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme:

F.izetési moľál:

28

2007. augusztus 7.

ioeutÓdlás

megfeleló



l1. szám melléklet

Tbiliszitérs-)

20 1 4. november 24 .

Bér|ó neve' vételi kérellem
beny itásának dátumLa:

Béľló javára figyelembe vett
értékniiveló

beľuházás iisszegrl

Vételár
(fel jítási

kiiltség t00 o^.

ában):

ĺ-

Hľsz:

Az insatlan adatai

3.088.863.- Ft

Ertékbecslésben mephatározott adatok

Bérleti díj
Ft/ hő + Afa:

mt

Az értékbecsló által megállapított
bektilttizhetó foľealmi éľték:

Komfortfokozat
Nvilvántart.szeľ

onkoľnlányzati
albetétek száma

6.231,- Ft

komfortos

Béľleti díj méľtéke:
9(9)

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

10.850.000.- Ft

Szoba-
szám:

koltségelviĺ

Esvéb adatok

100,00%

f

Míĺszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2
ár:

Eladást kizárćl
feltétel fennáll.e:

Üzemeltetési kłiltség:

értékbecslés szerint

201.000,- Ft

IGENľNEM

Ertékbecslés
készĺtóie' és dátuma:

4.403,- Ft

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Appľeal Kolláľ Kft
(Kollár Zo|tán)

2014. decembeľ 4.

onkormányzat
á|taVbér|ó á ta|

Bérleti jogviszony kezdete
és iogcíme:

Fizetésĺ moľál:

ZY

1991. jtilius 22.
béľlet

megfeleló



12. sz m melléklet

lĐée
2014. november 24.

Bérló neveo vételi kéľelem
benvrĺitásának dátuma:

Bérló javáľa figyelembĺ: vett
éľtékniiveló

beruházás iisszege.

vételár felrĺjítási
kiiltség 100 oÁ-

ában):

Hľsz:

Az insatlan adatai

3.088.863.- Ft

Eľtékbecslésben meghatáľo zott adat

Béľleti {íj
Ft/ hÓ + Afa:

mt

onkormányzati
albetételr száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiilttizhetó foľgalmi éľték:

20.57 5,- Ft

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

JA komfortos

Béľletlidíj mértéke:
e(e)

koľmányzati
tulajdoni
hánvad

10.850.000.- Ft

Szoba-
szám:

koltségeIviĺ

ok

100,00 %

f

adatok

Eladást |łizárćl
feltéte| fennáll-e:

Míĺszaki állaoot leírása:

Fajlagos m2
ár:

Uzemeltetési kiĺItség:

értékbecslés szerint

201.000.- Ft

IGEN/NEM

4.403,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezé

Appreal Kollár Kft
(Kollár Zo|těLn)

2014. december 4.

onkormányzat
á|taybér|łj á"lta|

30

Béľleti jogviszony
és ioscíme

Fizetésĺ moľál:

l997. novembeľ 18.

bérlotársi viszony
kialakítása

kezdete

megfelelo



13. szdmíl melléklet

Tbiliszitérłe

-

2014. novembęr 24.

Béľló neveo vételi kéľelem
beny itásának dátunna:

Béľló javáľa figyelembe vett
értékntiveló

beľuházás łisszege

Vételár fel jĺtási
kiiltség |00 o/o-

ában):

Hľsz:

Az insatlan ađatai

3.088.863"- Ft

Ertékbecslésben meghatározott adatok

Béľ|eti dĺj
Ft/ hő + Afa:

mt

Az értékbecsló áItat megá|lapított
bektiltiizhetó foľgalmi érték:

Onkoľľnányzati
albetételk száma

Komfortfokozat
Nvilvántal.t.szeľ

20.650,- Fr

55

[6nkormá.y""t'tl
I tulajdonĺ
I hánvad

komfortos

Bérleti dÍj méľtéke:
9(9)

10.950.000"- Fr

Szoba-
szám:

k.oltségelvrĺ

Egyéb adatok

r00.00 %

2

Eladást |<lzárćt
feltéte| fenná|l.e:

Miíszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2

árz

Üzemeltetési kiĺltség:

értékbecslés szęrint

r99.000.- Ft

IGEN/NEM

Ertékbecslés
készítóie' és dátuma:

4.484,- Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appreal Kollár Kft
(Kollár Zo|tán)

2014. december 4.

onkormányzat
ź Íal'lbér|(i áita|

Bérleti jogviszony kezdete
és iogcĺme :

31

Fizetési moľál:

|989. februźr 2f
bérlet

megfelelo



14. szĺźmíl melléklet

Tbiliszitél'J}

Béľló neve' vételi kéľelem
benvrĺitásának dátunna:rlr.

2014. november 04

Béľló javára figyelembe vett
értékntiveló

beľuházás iisszese

vételár felrijítási
kiiltség 100 o/"-

ában):

Hrsz:

(E

Az insatlan adatai

Ertékbecslésben meghatározott adatok

3.088.863.- Ft

m2

Béľleti díj
r' hő + Afa:

onkoľrnányzati
albetételk száma

Az értékbecsló által megállapított
bekłĺlttizhetó foľealmÍ érték:

Komfortfokozat
Nvilvántart.szeľ

54

|8.432,-FÍ

komfortos

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Béľletĺ díj méľtéke:
8í8)

9.830.000.- Ft

Szoba-
szám:

koltségelvtĺ

Esvéb adatok

2

100.00 %

MÍĺszaki állapot leíľása:

Eladást |<lzírćt
feltétel fennáll.e:

Fajlagos m2

álľ:

énékbecslés szerint

Uzemeltetési kiiltség:

182.000.- Ft

IGEN/NEM

Értékbecstés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

8.498,- Ft

Appreal Kollár Kft
(Kol|áľ Zo|tán)

2014. december 18.

onkoľmányzat
á|tal'lbér|(í á ta|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme:

32

2013. augusztus 5,

bérlo halála miatt
jogviszony folytatása

Fizetési moľál:

megfelelo



]5. szĺźmťl melléklet

Tbiliszité-

-

2014. oktÓber 30.

Béľló neve, vételi kéľellem
beny itásának dátunna:

Béľ|ó javáľa figyelembe vetÍ
értékniiveló

beľuházás iĺsszepe

Vételáľ felrĺjítási
ktiltség 100 o/o-

ában):

Hľsz: | -'

Az ln

3.088.863.- Fr

gatlan adatai

Ertékbecslésben

Béľ|eti díj
F.t/ hő + Afa:

Onkoľrnányzati
aIbetétek száma

Az értékbecsló áItal megállapított
bektiltiĺzhetó forealmi érték:

3.061,- Fr

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szer

54

meghatározott adatok

Bérleti díj mértéke:
8lĺ8)

komfortos

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

9.940.000.- Ft

Szoba-
szám:

szociális

Egyéb adatok

100,00 %

2

Bladást |<lzárćl
feltéte| fennáll-e:

Fajlagos m2

árz

Míĺszakĺ állanot leíľása:

Uzemeltetési kiiltség:

éftékbecslés szerint

IGEN/NEM

184.000.- Fr

8.498,- Ft

EľtékbecsIés
készítóie. és dátuma:

ElidegenÍtés
kezdeménvezése

ApprealKollár Kft
(Kollár Zo|tán)

2014. december 18.

onkoľmányzat
á|ta|lbér| áL|ta|

Béľletĺ jogviszony kezdete
és ioscíme :

??

Fizetési moľál:

20l3. oktÓber 7.

kizárÓlaeos bérló

megfelelo



16. szdm melléklet

TbiliszitéQ

Béľló neve, vételĺ kéľ lem
benvrĺitásának dátuma:r-

2014. november24.

Béľló javáľa figyelemlbe vett
értéknôveló

beľuházás iisszeĺre

Vételáľ fe|rijítási
ktiltség 100 %-

ában):

Hrsz:

Az insatlan adatai

3.088.863.- Ft
Bérleti díj

Ft/ hő + Afa:

Eľtékbecslésben meghatározott adatok

m2

Onkoľmányzati
albetét.ek száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó foľsalmĺ éľték:

20.801,- Fr

Komfortfokozat
Nyilvántaľt.szeľ

54

Bérletĺ díj mértéke:
E(8)

komfortos

Onkormányzati
tulajdoni
hánvad

10.260.000.- Ft

Szoba-
szám:

l<oltségelvrí

Egyéb adatok

r00,00 %

2

Eladást kizálľó
feltétel fennáll-e:

MĺÍszaki állanot leíľása:

Fajlagos m2
ár:

Uzemeltetési k ltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

190.000.- Fr

8.498,- Ft

Ertékbecslés
készítóie' és dátuma:

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Appreal Kollar Kft
(Kollár Zo|ttln)

2014. december 04.

Önkoľmányzat
á|tavbér| áiltal

Bérleti jogviszony kezdete
és iogcíme :

Fĺzetésĺ morál:

34

201 1. febľuár 25.
kizárÓlasos bérló

megfelelo



17. szĺźm melléklet

Szemafor utcaJ

Bérló neve, vételi kéľelem
benyrĺi tásának dátuma :

-

2014. december 18,

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtékntiveló

beľuházás łisszelce

Vételár felr'ijítási
ktiltség |00 oÁ-

ában):

Hľsz:

Az ingatlan adatai

1.887.638.- Ft
Béľ|eti díj

Ft/ hő * Afa:

Ertékbecslésben meshatátozott adatok

m2

Önkoľmányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bektilttizhetó foľsalmi érték:

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

7.290,-Ft

33 félkomfortos

Bérlĺeti díj méľtéke:
5(s)

Onkormánvzati

Szoba-
szám:

6.900.000.- Fr

tulajdoni
hánvad

kÖltségelvtĺ

Egyéb adatok

100.00 %

I

Míĺszakĺ állanot leíľása:

Eladást |<izáről
feltétel fennáll.e:

Fajlagos m2
ár:

Uzemeltetési ktĺltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

209.000.- Ft

4.742,- Ft

Éľtékbecstés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appreal Kollár Kft
(Kollár Zo|ttn)
2015. ianuár 21.

onkormányzat
źL|tavbér|(i á t^|

Béľleti j ogviszony kezdete
és iogcÍme :

Fizetési morál:

2012. december 2l .

bérló táľsítás

.tc

rnegfelelő



I8. szdmíl melléklet

TbiliszitéłŰ)

Béľló neve, vételi kéľelem
benyrĺ.i tásának dátuma:r-

20l4. decembeľ 3

Béľló javáľa figyelem|be vett
értékniiveló

beruházás iisszeEe

Vételár felrĺjÍtási
ktĺltség 100 o/o.

ában):

Hrsz

Ai

3.088.863.- Ft
Béľleti díj

Ft/ hő + Afa:

Ertékbecslésben meghat rozott adatok

adatai

mt

onkonnányzati
albetétek száma

Az éľtékbecs|ó által megállapított
bekfiltiizhetó foľsalmi éľték:

2t.66f,-Ft

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szeľ

Béľle,ti díj méľtéke:
8(8)

komfoľtos

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

10.450.000.- Ft

Szoba-
szám:

l.l<jltséselvtĺ

Eevéb adatok

100.00 %

2

Eladást |łlzárćl
fe|tétel fennáll.e:

Míĺszaki állanot leíľása:

Fajlagos m2

źlľ:

Uzeme|tetési kiiltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

193.500.- Ft

8.498,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appreal Kollár Kft
(Kollaľ Zo|tán)
2015' ianuár l9.

onkoľmányzat
ź taVbér|.ó áita|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme:

Fizetési moľál:

2004. augusztus f5
kizárÓlasos béľló

36

megfeleló


