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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése:

ABudapestVIII.,T,eonardodaVinciu.íszźma|att]}tsz-u,32m2
alapterületű, 1 szobás, komfortos lakásra vonatkozóan az onkormányzat hataľozott időre
szóló lakásbéľleti szerződést kötött 2014. augusztus 13. napjánlElD A bérlęti
szerződés 5 éves iđőszaka2013. decembeľ 01' napjától 2018. novembeľ 30. napjáígtart.

ID2015. április 24.ĺapján vételi szándéknýlatkozatot nyújtott be a Kisfalu Kft-hez
a lakás megvásáľlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerzodését,
valamint a béľleti díj megfizetéséľől szóló nullás igazolást.

A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u szám a|atti bérleményt HVT előírás
nem érinti' ęzért a Rév8 Zrt. állásfoglalására nincs szükség.

Az URBS Ingatlan Kft' (VékonyZo|tźn) áIta|2015. május 1l-én elkészitęttés aszakértő á|ta|

felülvizsgált értékbecslés alapján a|akás becsült piaci-, foľgalmi étéke 6.200.000'- Ft.

Javasoljuk, hogy az onkorm źnyzat adja meg az e|idegenítéstkizćrő ok alól a felmentést, mely
a|apjáĺ nem elidegeníthetĺj a lakás, amíg hatétrozott időre van béľbeadva' A kizárő feltétel

a|ka|mazása alól a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság adhat fęlmentést. Egyéb az

onkormányzat b,ilajdonában. ál1ó lakások elidegenítésének feltételeiľől sző|ő 3312013. (VIIj
15.) Budapest Józsefuaros onkormányzati rendelet 7. $ meghatározott egyéb elidegenítését
kizfuő okok nem áll fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottstryjáru1jonhozzáaBudapestVIII.,LeonardodaVinciu.G
) szám alatti lakás béľlője,lp tészére történő eladási ajźn|at kiküldéséhez, aZ

elkészĹilt forgalmi értékbecslés (releváns adatok az eLote1esztés 1 . számtl 
'mellékletében),

valamint a33lf0l3. (Vil. l5.) számi önkormányzati renđelet 19. $ (3) bekezdése alapján a

forgalmi érték95 oÁ.áĺakmegfelelő összegtĺ, azaz 5.890.000,- Ft véte|ár megjelölése męllett.

II. A beteľjesztés indoka:

A lakás elidegenítésével kapcsolatos đöntés meghozata|źraaTisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénztigyĺ hatása:

Az eladással kapc.solatos döntés meghozatala pénzügý fedezetet nem igényel. Az lngat|an

értékesítésé v e| az Ônkoľm ányzat költségvetési b evételhez jut.



IV. Jogszab átyĺ köľny ezetl

Az onkormáĺyzattulajdonában ál1ó lakások elidegenítésének fęltételeit Budapest Józsefuáros

onkormányzatćnak33/20T3. (VII. 15.) szám,ű rendelete szabźilyozza' A döntési jogkörĺiket a

fenti rende\ęt 2. $ (2) bekezdése hatátozza meg, amely szeľint értékhatźrtől fiiggően a

Yźĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (1)

bekezdés alapjtn az elađási ajźĺĺ|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntésę a|apján

adható ki a vcvő ĺószćrc.

Az e|ővźlsźlrlási jog gyakorlása valamint a vételár megállapítása a33lf013' (V[. 15.) számú

önkormányzati rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (1) bekezdése alapjan tĺjrténik: Ha a lakás

aZ állam tulajdonból térítésmentesen került az onkormányzat tulajdonába, a bérlők
elővásáľlási joguk a|apján vásárolhatják meg a lakást.

A ľendelet 7. $ (1) f) pontja és (3) bekezdése a|apjttn a határozott időre vagy feltétel

bekovetkeztéig bérbe adott lakásokra vonatkozó elidegenítési tilalom alól a Bizottság

felmentést adhat.

Az elővástlrlási jog gyakorlása valamint a vételár megti|apitása a33lf0|3. (VII. 15.) számú

önkormányzatircnđe|ęt 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján történik:

Ha a |akás az tú|am tulajdonból térítésrnęntesen keľült az onkorm źnyzat tulajdonába, a bérlők
elővásárlási joguk alapjźnvásárolhatják meg a lakást. Ahattĺrozott időre szőIőan vagy feltétel

bekövetkezeieig ueľuó adott lakást bérlőj; részéte a forgalmi.érték 95 oÁ-nak megfelelő

vételáron lehet eladni. 
;:'

Fentiek a|apjćnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

:' na'ľÁRoza'ľl ĺA'va.sla.ľ

.......1201,5 ( ....) számú Ytrosgazdćĺlkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat:

A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.)azingatlan-nyilvántartásbanałTne|yrajziszámonnýlvántartott,.természetben
a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u.-r szźlm alatti,32 m. alapteľĺiletrí,

hatátozott idejrĺ bérleti joggal terhelt lakásra fermálló elidegenítést kizärő feltétel alól
felmentést ad,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0t5. iúnius 8.

f.)hozzájáru|azingat|an-nyi1vántartásbanutEŕ'e|yĺajziszámonnyilvántartott
természętbenaBudap.,iv[I.,Leonaľdoszáma|atti,32m2
alapteľületű, komfoľtos komfortfokozatu lakásra vonatkozó eladási aján|at béľló részére

tĺjľténő megküldéséhez, a yételárnak, az e|készilt foľgalmi éľtékbecslés, valamint a

33120|3. (VII. 15.) szźlmí onkormányzati ręnđę|et 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapján a

forgalmi érték 95 o/o-ában, azaz 5.890.000,- Ft összegben tĺjrténo közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja
Határido 2015.június 8.

3.)felkéri a Kisfalu Kft-t a hattrozat2,) pontja szeľinti
az adásv étęli szerződés megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 8.

eladási aján|at kiktildésére, valamint



A dontés végrehajtásátvégzo szęrvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles korét éľinto döntések esetén az előterjesztés előkészitójének javaslata

kozzététel módjára: a honlapon

Budapest, 20l 5. június 1.
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1. szám melléklet

Irb
2015. áprĹ|is 24.

Béľló neve, vételi kéľelem
benvrĺitásának dátuma:

Béľló javáľa figye|embe vett
éľtékniiveló

beruházás łisszege

Vételáľ
(forgalmi érték
95 o/o-íban\z

Hľsz:

-

5.890.000.- Ft

Az Ínsatlan adatai

Béľleti 9íj Ft/
hő + Afn:

Ertékbecslésben meghatározott adatok

onkormányzati
albetétek szíma

10.991,- Ft

m'

Az éľtékbecsló által megáIlapított
bekiilttizhetó foľpalmi érték:

Komforffokozat
Nvĺlvántart.szer

5Z

1 8(33)

Bérleti díj méľtéke:

onkormányzati
tulajdoni
hánvad

komfortos

6.200.000.- Ft

kciltségelvii

Szoba-
szám:

Esvéb adatok

5) R40/^

I

Eladást kizáľÓ
feltétel fennáll-e:

Fajlagos m2
ár:

Míĺszaki ál|apot leíľása:

Kiiziis kiiltség:
IGEN/NEM

értékbecslés szerint

193.750,- Ft

9.546,- Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése

Ertékbecslés
készítóie. és dátuma:

<inkormányzat
áItavbér| áL|it^|

URBS Ingatlan Kft
2015. máius 11.

Béľleti jogviszony kezdete
és ioscíme :

Fizetési morál:

201 3. december 01 .

ismételt bérbeadás

megfelelo


