Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros trikorm ányzat Képvise| ő-testüI etének
Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
Előterjesztő: Kisfalu Kft
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ELoTERJESZTÉS

aYźľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság2015. május f7.ei u|ésére

Táľgy: Javaslat

a Budapest VIII., Dobozi utcű

Iakáscseréjével kapcso|atban

szám alattĺ épü|etben lévő lakás minőségi

Előterjesztő: Kovács otto igazgatő

Készítette:MohácsiGinalakásgazdálkodásireferens
A napiľendet nyilvános Ĺilésen kell tárgyalnl.
A döntés eIfogadásáh oz egyszeru szavazattobbség szükséges.
Ti sztelt Y ár osgazdálkod ási és Pénzügy i B izottság

I.

TényáIIás és a döntés taľta|mának részletes ismeľtetése:

A

ut"uII

!

Budapest VIII., Dobozi
szám a|atti 8l,78 m2 alapteľĹiletú 2,5 szobás, komfortos
komfoľtfokozatĹl Iakás 199l. augusztus 28. napján kelt lakásbér|eti szeľződéssel kerĹilt béľbeadásr[

e'ztiletetĺTrészére.

Nevezett határozat|an idejĹi béľletijogviszonya - díjĺartozás miatt - 2012' június 30. napjával felmondásľa került.
A bérbeadó lakáskiĹirítésés díjtaltozás tárgyában peľes eljáľást kezdeményezett' APesti Központi KerĹileti Bíróság
a20.P.54.25]l2012l1. számú jogerős ítéletévelf|ltaBudapestVIII., DoboziL'tcilE
szánl a|aÍti önkonnányzati lakás e|hagyására, valamint a díjhátľalékés a felnrerĹilő kö|tségek nregfizetésére

koteiezte.

qE2008.ápriIisótanemfizeÍiadíjakat,azótacisszesen8havidíjatte|jesített,akövetkezők
szeľint: 2008.l2.,201l.04. és 09,,2012'0f.,03. és 08.,2013.09.ésf014.04. havi díjakat.

Atárgyi lakást nevezett egyedü| lakja. A béľleményrendezeIt,
7 1 .] 45,- Ft

(Inyugdíja:
t-|!!a

és a Iakást

rerrcĺeltetésszerűenhaszná|jJb

kialakult kĺirülmények miaťt pá|yázaton kívĺ'jli,minőségi lakáscseľe kérelmet nyújtott be

a Lakásgazdá l kodás i |rodźhoz,

A

rendelkezésüllkre álló Ĺiľes lakásáIlományból

-

a kéľelmező indokait figyelenlbe ,é,u

részére a hatályos lakásbérbeadási rende|etben nreghatározoít. darabszámű (5 db) lakás megtěRirltéseĺ
-:l) szám alatti
engedé|yeztĹik' Inelyek kozül nevezett a Budapest VIII., Korányi Sálldor
szobás, 25,32 m, alapterĹiletĹi, komfortos komforľfokozatú lakást megtekintett áI lapotában, nyiIatkozattal
elfogadta. A két lakásra vonatkozó értékbecsléselkészĹilt.
1

.|ájékoztatjuk

a Tisztelt Bizottságot, |.logy a.

jelen|egiIakásDoboziutcailszálna|atti,8|,]8ln2a|apteľületű2,5szobás,komfortosforga|miértéke

(I5l.654,-Ft/m)kerekítve:
u.IÚ
szám

elfogadott Koľanyi S.
( I 7 2.

8 3

9'

-Ft/m )kerekítve:

küIönbozet:

A kiiltĺnbözet
Az épĹilet 100

40%o-a:

|2.44O.O00,-FI
a|aÍti, 1 szobás, 25,32 n2 alapterületiĺ, komfortos forgalmi éftéke
4.320.000.- Fr
8.120.000.- Fr

3.248.000,- Ft.

% ötrkoľmáIryzati tu|ajdonĹlak.

2

(Megjeg1lzés: A lakasolrra vonątkozó ingatĺanforgalmi szakvéleményeketa nevezett által
Íetkért Avant Immo
MérnÖki és lgazságügyi Szakértői Kft. elkészítette. A fent jetc;lt forgalmi értékeket Gódor Lásztó igazságügyi
ingatlanszakértő is v éle ményez te, ez alapj án került meghatároz ásr a')

A Budapest VIII., Dobozi u'

IGzám

a|atti lakást terhelő taľtozások:

Lakbérlhasználati díj, víz és csatornadíj, szemét dij kamatokkal, perköltséggel;
végrehajtással kapcsolatos ügyvédi költséggelcisszesełr (2015. ápritis j0, napjáig): 2.507.466,-Ft
a forgalm i értékkülönb ozet 40%o-a:
a lrátralék összesen:

fennnraradó kü lönbözet

osszesen

3.248.000,- Ft
2.507 .466.- Ft

140.534,- Ft

:

A két |akás közötti forgalmi értékkü|önbozet 4OYo-ábő| - 3.248.000,-Ft _
BudapestVIII.,DoboziGszáma1attilakástteľhelődíitartozás.
Uuu4PvĎlyL|l.)UvUvLllE5ZalllJtartoZaS.-JogcImnelKull

közvet|enü|

|evonásra kęrtjlne

a

iogcím nélkĹiIi

Iakáshaszná|ő f015. május 13. napján kelt nyilatkozaÍában kije|entette, nřgy a aĺ1tartozás levonása után
fennmaradó cisszegre nem tart igényt.
A jogcíln nélkĹili lakáshaszrráló által f.izetendő baszná|ati díj osszege ajelen|egi lakásra: 16.g78,- Ft + {1u.

A BLldapest VIII., Korállyi Sándor u
sztlm a|atti lakásra nevezeťtnek az
megkötése után: 5.5 l5,- Ft + Afa összegĺĺ bérleti díj fizetési kötelezettsége keletkezik.

űj

szerződés

JavasoljukaTiszteltBizottságrrak,l.'ogyDľészéreaBudapestVIII.,KorányiSándoruD

szám a|atti 1 szobás, 25,3f_m2 a|apiérülěffi, komfoftos komfortfokozatű |akás megtekintett
állapotában, 1 év határozott idoľe kerüljöri bérbeadásra azza| afeltétellel, hogy a Budapest VIII., Dobózi uD
(O',am alatti 2,5 szobás, komfortos komfortfokozatú,8I,78 m2 alapterületű lakást senki áItal nem lakottan
köteles a Btldapest VIII', KoráIlyi Sálldor u Iszán a|atti lakás binokba adásátó| számított'
-3Onapon belül bérbeadó részéreleadni. A béľbeadásra
kerĹilő lakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki
helyľeálIítás lrevezętt feladata, amelyet megállapodásban köteles válla|ni. A két lakás közötti forgalmi
értékkĹilönbözet40 %-ábő| (3.248.000,- Ft) aBudapęst VIII., Dobozi u-.szám
a|atti lakást terhelő
tartozás keľi'il kifizetéSre, a fennmaradó

összegreJpem

taľt igényt.

II. A beteľjesztés indoka:
Az előteľjesztés tárgyźtban a dontés meghozatala azért szukséges, lnert a Budapest Józsefváros onkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a |akbér méľtékéľől
szo|ő 16lf0l0. (III.08.)
szttmĹl önkonnállyzati rendelet 40.$ (5) bekezdésę értelmében,ha a béľletidíj nem fizetése folytán
jogcílnné|kĹilivévált haszná,|ő az e|maradt lakbér/lakáshaszná|ati- és a kapcsolódó küIön szo|gá|tatási
díjhátľalékátegyösszegben megfizetni nem tudja, és vele szemben atartozáson kívü| más fe|mondási ok nem
áll fenn, akkoľ a tartozását a Tisztelt Bizottság döntése a|apján a rendelet 1llA. $ (2) bekezdésében
szabá|yozott - minőségi cseľe - a|apján is teljesítheti. A fentiekben hivatkozott rende|et l 1/A. $ (1) bekezdése

értelmében a pźt|yázaton kívül, minőségi lakáscsere keľetébentörténo bérbeadásról
jogosult döĺrtelri'

a Tisztelt Bizottsás

III. A diintés cé|ja, pénzĺigyihatása:
A dontéssel, volt bérlő teljesítheti a bérleti/haszná|ati- és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjÍartozását,ezen
felüI a nehéz helyzetbe került lakáslrasználó elkeľĹilheti a haj|éktalanná váIást, a kisebb lakás bérleti díiát
jövedelméből is ki tudja fizetni.
A volt bérlő áItaI leadott lakás tovább hasznosítható, tekintettel arua,|logy a kerületen belüI egy frekventáltabb
helyen ellrelyezkedő lakásróI van szó, nagy a|apterüIete miatt elsősorban elidegenítésútján javaso|t
hasznosítani.

o

A két lakás kozotti forgalmi értékkĹilönbozet 40 Yo-ának _ 3.248.000,- Ft - fedezete a Józsefuárosi
tnkormányzat 2015. évřköItségvetésében a ll602 címen nyilvántartott lakásforgalmi énékkü|önbözet
keretből biztosított'

IV. Jogszabályi kiiľnyezet:

A

Budapest Józsefváros tnkormányzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásának feltételeiről' valamint a
lakbéľmértékéľőlsző|ő |6lf010. (III.08.) számű önkormányzati ľendelet 40. $ (5) bekezdése szerint:
,,

(5) Ha ą bérleĺidíj nemfizeté,se
foĺytĺÍnjngcímnálkiłlivévĺźĺthosznćiĺó clz eImaľac{t takbér,/takashasznalati ós

a kapcsolódó kalan szolgáltatási díjhátralékát eglosszegben megfizetni nem tudja, és vele szemben a
tartozáson kívül más felmondási ok nem áll fenn, akkor a tartozásdt a tulajdonosi jogokat głakorló

bizottság döntése alapján a rendelet l I/A. s Q) bekezdésébenszabdlyozottak alapján is teýesíthnĺi.üb,,
az esetben Bérbeadó a jogcím nélküli lakáshasznáIó ľészérelegkljebb 5 takdst köteles megmutatni.

A fentiekben hivatkozott

rende|et a

1

1/A.$ (2) bekezdése szerint:

Az onkoľnnnyzattal ĺźrvényesĺcłkásbérletijogviszollyban állók atacsonyabb konlfurtfokozatú, vagy kisebb
alapteľĹłIetíĺlakás bérbeadcísćĺtkérhetik, a béľbeadandó lakás lakhatóvćl téteĺénekmegállapoddsban l,aló
váIlalása, és az áItaĺuk bérelt bérleményleadása mellett' Ebben az esetben bérbeadó köteles a visszaacĺott és
a bérbe adandó lakás forgcllruĺ érltékkalanbazeúnek 40%-á,t bérlő részérenlegĺizetni azzal, hogy a béľbeadó
jogosult az esetĺegesen felhalntozott lakbéĺ,- és kapcs'olódó kulan szolgáltatási dĺjhátratékat a béľĺakáŚök
é r t é ké n e k kĹi ĺ ołl b o z e t é b ő l ko zv e t l enül l ev onhi.',
,, (2)

Fęnti ek fi gye I eln bevéte léve I az a|źhbi határ ozatij avas latot tesszĹik

:

Határozatijavaslat
l20|5 év ( ...hó.

.nap) számú Yárosgazdá|kodási

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság

és PénzĹigyi BizoftsĘ |^latározat:

rigy dönt, liogy:

|.)hozzájá.u[lll-részéľeaBudapestVIII',KoľányiSándorutctJszám
alatti,

l

szobás, komfortos komfortfokozatű,25,32 m2 alapteľüleĺi lakás megtekintett állapotában

tofiénő bérbeadásálroz

1

év határozott időre szólóan, azza| a feltétellel, hogy a lakás lakhatóvá tételéveI

kapcsolatos mĹiszaki lrelyreállítás

kötelezettsége, ameIyet fent lrevezett

lĺregállapodásban köteles vállalni.

FeIeIős:
Határidő:

Kisfalu Kft' iigyvezető igazgatója

2015. május

27

.

2.) felkéri a Kisfa|u Kft.-t a határozat l.)
megkötésére.

Felelos:
HaÍfuidő:

pontjában meglratározott megáIlapodás és béľIeti szerzódés

Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
20l5. június 30.

3.) köte|ezi

hogy az 1.) pontban megjelölt lakás binokbavételétkövetően, maximum
30 napon be|u| az á|ta\a használt Budapest VIII., Dobozi utcJalatti
ĺakást ingóságaitól
kiürítve. senki áItal nem lakottan adia le.

Felelős:

Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja

Határidő:BudapestVIII',KorányiSándoľut.Ű'záma|aÍ1ilakásbirtokbavéte|étkövető
30. nap
részérea Budapest VIII., Dobozi u.(E}zálĺ
a|atti lakás és a
Budapest VIII.' Korányi Sándor
szám a|atti lakás közötti forsalln i értékkiilönbözet
}%o-ának_ 3.24B'000'. Ft. _kifrzetéséhez,a Józsefváľosi onkormányzat2015. évi költségvetésében

4.) hozzájáru|

a ||602 címen nyi|vántaľtott lakásforgalmi

értékkülönbözetkeľet terhére' azza| a fe|tétel|el, hogy
bérbeadó közvet|enü| Ievonja a két lakás kozötti foľgalmi étékküIönb ozet 40Yo-źhő| _ 3,248.0o0,-it
- a Budapest VIII., Dobozi ulEám
alatti lakástterhel o díjtartoztsokat. A tartozás levonása
után fennmaradó összegr"ĺEem
tart igényt.

Felelős:
Határidő:

Kisfa|u Kft. ügyvezeÍő igazgatója

20|5. május

27

.

A dĺjntésvégrehajtásátvégző szervezętí egység: Kisfrlu Kft.

A

lakosság széles köret érintő döntésęk esetén javas|ataakozzététel módjára
a|áhíszalldő!): nem indokolt
hirdető táb|án

(megfelelő

honlapon

Budapest, 2015. május 14.

v

Kovács ottó
i igazgatő

agy ongazdál kodás
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