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I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:
1.)ABudapestVIII.,Futóu.Ilsztffia|attitJ-hrsz-ú,30m2a|apterületű,1szobás,

komfortos lakásra vonatkozőanf004. március 9-énhatźrozatlan idoľe jött létre bérleti jogviszony
A bérleti szerződés módosításra keľült, így

lJ!Ü

é"fÜ-bérlotársakkal.
l7napjától a lakás kizáró|agos bér|őjFlr

2008. auguszutus

(ru2015.május11'napjanvételíszánđéknyi1atkozatotnyrijtottbeaKisfaluKft-hez

a lakás megvásárlása érdekében.A kérelemhez csatolta az érvényesbérleti szerződését, valamint a

bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazo|ást.

Az

területet érint. A Rév8 Zrt. tárgyi iĺgatlan elidegenítésének
elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt' szerződésben vállalt

ingat|an elhelyezkedése

akadźiyát nem látja,

az

HVT

kötelezęttségeinek teljesítésétnem éľinti.

Az Avant'Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakétői Kft. (Bártfai Lászlő)

áItaI2014. július 17-én

elkészített és a szakéľtő á|ta| 2015. június 8. napján felűlvizsgált és aktualizált értékbecslésalapján
a lakás becsült piací-, forgalmi értéke5.860.000,- Ft (195.3o0 ,-Ftlmz).

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 863ĺf0I4. (Vm.11.) számú határozatával már

hozzájáru|t az ingat|an bérlő ľészéretöľténő elidegenítéséhez,azonban
nem élt azaián|attal.

akkorGl|I]

Javaso1juk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,Futóu(-számalatti1akás
részéretörténő eladási ajánlat kikĺildéséhez,az e|készĺiltforgalmi
bérlője,
(releváns
adatok az e|őterjesztés 1. számú mellékletében),valamint a331201,3. (Yx.
éľtékbecslés
15.) számú onkormányzatí rendelet 19. $ (l) bekezdése alapján a forgalmi érték50 o/o-ának
megfelelo összegű, azaz2,930.000,- Ft vételár megjelölése mellett.

2.)

m2 a|apteľĺiletű, 1
a|atti,1Jflrsz-u,39
Budapest VI[., Baross u..-szám
szobás, komfoľtos lakásra vonatkozóan az onkormányzat határozat|an idoľe szóló lakásbérleti
szerződést kötött 2009. novembeľ 06-án(IlI)

A

Ľ|rD2015.

június 29. napjánvéteIi szánđéknyilatkozatotnyújtott be a Kisfalu Kft-hez a

|akás megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényesbérleti szerződését, valamint a
bérleti dij megfizetéséľőlszóló nullás igazo|ást.

területet érint. A Rév8 Zrt. tárgyí ingatlan elidegenítésének
akadá|yéú nem látja, az eĺidegenítésaz onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt
kötelezettségeinek telj esítésétnem érinti.

Az

íngaÍ|anelhelyezkedése

HVT

Az Avant.Immo Kft Kft. (Bártfai LászIő) 2015. június 30-án elkészitętÍe az ingatlanra vonatkozó

értékbecslést.Az értékbecslésa felülvizsgálat aIapján a bęcsült piaci-, forgalmi értékB'850.000,-

Ft (227.000,- Ft/m2).

a|attilakás
Javasoljuk,liogy a Bizottság járuIjonhozzá a Budapest VIII., Baross u.-nzám
ľészéľetöfténő e|adási aján|at kiküldéséhez' az e|készilt forgalmi
béľ|óje,Č|I
éľtékbecslés(releváns adatok az e|oterjesztés l. számú mellékletében), valamint a 33lf0|3. (YIJ.
15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdése a|apján a forgalmi érték50 %o-ának
megfelelő ĺlsszegű, azaz 4'425.000,- Ft vételár megjelolése mellett.
3.)

A

Budapest VIII., Koszoru

u.Il}zám

a|atti,(JDsz-u,72

I+Il2 szobás, komfoftos lakásra vonatkozóan az Önkormányzat

lakásbéľleti szerződést kotött 20l0. június
bérlőtárssal.

I4-én32Ia|

m2 alapteľületű'

határozat|an időre szó|ó

béľlőveI

Bérlők 2015. június 02. napján véte|i szándéknyilatkozatot nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a lakás
megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolták az érvényes béľletiszerződését,valamint a
béľletidíj megťĺzetésérőlszóIó nullás igazolást.

Az

ingat|an elhelyezkedése HVT tęrtiletet érint. A Ptév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének

akadá|yát nem látja,

az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzodésben vállalt

kötelezettségeinek teIjesítésétnem érinti.

Az Avant.Immo Kft Kft. (Bártfai Lász|o) 20l5' júlíusl0-én elkész ítettę.azingatlarľa vonatkozó
értékbecslést.Az értékbecslésa felülvizsgálat alapján a becsiilt piaci-, forgalmi érték13.400.000'Jł

Ft

(l86.158,-Ftlm2).

?

Javaso1juk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.'Koszoruu.ĺEszáma1atti

ő]|!ěs

tofténő e ladási aján|at k iktildéséhez,
(releváns
aż elkészĺiltforgalmi értékbecslés
adatok az előterjesztés 1. számű mellékletében),
valamint a 3312013. (VII' 15.) számí önkormányzati rendelet 19. $ (i) bekezdése a|apjźn a
forgalmi érték50 oÁ.ának megfelelő összegiĺ, azaz 6.700.000,- Ft vételaÍmegjelö"lése mellett

lakást

bérl

4.)ABudapestV[I',BarossuíIDsztrrrla|attilQfusz-ú,31m2alapterülettĺ,l

szobás, komfoľtos lakásra vonatkozóan az onkormźnyzat határozat|an idoľe szóló lakásbérleti
szerződést kötött 1973. febľuár f8-ánQés
.-D(II-ĽI
elhuný.
]-napján

-részére

Kisfalu Kft-hez a
lakás megvésár|ása érdekében.A kérelemhez csatolta az érvényesbérleti szerzódését, va|amint a
béľletidij megfizetéséroJ szóló nullás igazolást.
15. május 30. napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a

ľrVT területet érint. A Rév8. Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének
akađá|yźĺ
nem látja, az elidegenítésaz onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt

Az

ingat|an elhelyezkedése

kötelezettségeinek teljesítésétnem érinti.

Az

Apprea| Kollár Ingatlanszakéľtő Kft. (Kolláľ Zo|ttLn) áita|2015.június 29-én elkésziteÍ1ésa
szakértő által felülvizsgáIt értékbecslésalapján a lakás becsült piaci-, forgalmi értéke6.450.000'- Ft
(208.000,- Ft /m2).

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,BarossuŁszámaIatti

részéretörténő eladási ajźtn|at kikü|déséhez,az eLkészalt foľgalmi
lakás bérlője;
értékbecslés(releváns adatok az előterjesztés |. számű mellékletében), valamint a 3312013. (VII.
15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdése a|apján a forgalmi érték50 %o-źnak
megfelelő összegű, azaz3.225'000,- Ft vételźÍmegjelölése mellett.
II.

A beterjesztés indoka:

A lakások elídegenítésévelkapcsolatos döntés meghozatalára aTíszte|t Bizottság jogosult.

III. A dłintéscélja, pénzügyi hatása:

Az

eĺadással kapcsolatos dĺjntésmeghozataIa pénzügyi fedezetet nem igényel. Az ingatlanok

éľtékesítésévelaz onko rmány zat kĺĺI tsé gvetés i bevételhez j ut.

IV. Jogszabályi köľnyezet:

Az

onkormányzat tulajdonában álIó lakások elidegenítésénekfeltételeit Budapest Józsefváros
33/f0I3. (VII. 15.) számu rendelete szabá|yozza. A döntési jogkörĺĺket a fenti
ľendelet 2.s Q) bekezdése határozza meg, amely szerint éftékhatártól fuggően aYárosgazdáIkodási és
Pénzügyi Bizottság dontaz elidegenítésrol, továbbá a 15. $ (1) bekezdés a|apján aze|adásiaján|ata
tulajdonosijogokat gyakorló bizottság döntése alapján adható ki a vevő részére.
onkormányzatának

Az

e|ővásáľlási jog gyakorlása, valamint a vételár megá||apítźlsa a 33Q013. (VII. 15.) számri
onkormányzati rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (1) bekezdése alapján történik: ,,Ha a|akás az
áIlam tulajdonból térítésmentesenkeru|t az onkoľmányzat tulajdonába, a bérlok elővásáľlási joguk
alapján vásárolhatják meg a lakást.'] ,'Ha a térítésnélküI az onkormányzat tulajdonába kęrĺilt lakást az
elővásárlási jog jogosu|d a, vagy az e|he|yezésre jogosult jogcím nélktili lakáshasználó vásárolja meg,
a véte|ár a forgalmi érték25 %o-a, a valóságos komfortfoko zat szennÍ. komfortos, osszkomfortos lakás
esetében a véteIár a forgalmi érték50 oń-a',,

Fentięk a|apjánkérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁRoZATI JAVASLAT
.....'.lfU15. (..'';...) szźlműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat..

A Váľosgazdálkodási

I.) hozzájtru|

az

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

ingatlan-nyilvántartásban a

ĺIllllhelyrajzi

számon nyilvántartott,

természetben a Budapest VIII., F'utó u.Fzám
aIaÍti,30 m2 alapterületű, komťortos
Iakásra határozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|o részéretöľténő eladási ajźn|at
kiktildéséhez, a 33/2013' (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet 19' $ (1) bekezđésében,a
komfortos lakás énékesítésére
meghatározottak szęrint, az''elkészilt forgalmi.értékbecslésben
,
megá||'apított forgalmi érték50 %o-áva| megegyező összegű, 2.930.000'- Ft vételár kcjzlése mellett.

Fei8ľős:

Józsefuáľosi Gazdálkođási Központ Zrt. vagyolngazdáIkodásí ígazgatő
Határidő: 2015. augusztus 28.

2.) fe|kéi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt
ki küldésére, val am

Felelős:

int az

-Í. ahatározat

adásv éte|i szerzodés me gkötéséľe.

1.) pontja

szerinti eladási

aján|at

Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kođási igazgató

Hatáľidő: 2015. szeptember 30.

az ingatlan-nyilvántartásban a II|l
he|yrajzi szźlmon nyilvántartott,
természetben a Budapest VI[., Baross u(!Dszám
a|atti,39 mz alapterületű, komfortos
iakásľa határozat|an idejű bér|eti jogviszonnyal rendelkező bér|ő részéretörténő eladási aján|at
kikÍildéséhez,ą 33lf0l3. (VII. 15.) számú onkormányzati rendelet 19. s (1) bekezdésében, a
komfonos lakás értékesítésérę
meghatározottak szerint, az e|késn)lt forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték50 %o-áva| megegyező összegű, 4.425.000,- Ft Vételár kĺjzlése mellett.

3.) hozzájaru|

Felelős:

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: 20l 5. augusztus 28.

4') felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat
k

ikti l dé sére, valam int

Felelős:

az

3.) pontja szerinti eladási ajánlat

adásv éte|i szerződés megkötésére.

Józsefvárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatő

Határidő: 2015, szeptembeľ 30.

az

5.)hozzájáru|

a

ingatlan-nyilvántartásban

ĺIIhelyrajzi

számon nyilvántartott,

természetbenaBudapestVl[.,Koszorúu..IDszámaIaÍti,72mzaIapteľÜ|etű,

komfortos lakásľa hatáľozat|an idejĹi béľletijogviszonnyal ľende|kező béľlő részéľetofténő eladási
ajánlat kiküldéséhez,a3312013. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet l9. $ (1) bekezdésében,a
komfortos lakás énékesítésére
meghatározottak szerinÍ., az elkészült forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték50 %o-áva| megegyezo összegű, 6.700'000,- Ft vételár kĺjzlése męllett.

FeIe|ős:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási

Határido: 20l5. augusztus 28.

ígazgatő

6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KozpoÍIt ZÍt-t a határozat 5.) ponda szerinti eladási
ki kĹi l désére,va| am i nt

Felelős:

az

ajánlat

adásv éte|i szerződés m e gköté sére.

Józsefuárosí Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő

Hatáľidő: 20|5. szeptember 30.

az ingatlan-nyilvantanásban alD
helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Baross u.IDszám
aIatti,3l m2 alapterüIetű, komfortos
lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkezo bér|ő részéretöľténő eladási aján|at
kikiildéséhez,a 33/f0|3. (VII. l5.) számri <inkormányzati ľendelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfortos lakás értékesítésére
meghatározottak szerint, az e|készilt foľgalmi éĺtékbecslésben
megállapított forgalmi érték50 %o-áva| megegyezo összegű, 3.225'000,- Ft vételár kozlése mellett.

1.)hozzájáru|

Felelős:

Józsefuárosi Gazdá'Lkodźlsi Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő

Határidő: 20|5. augusztus 28.

8.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 7.) pontja szerinti elađásiaján|at
k i kü

l

désére,va| am i nt az adásv éÍe|iszerződés megkötésére.

Felelős:

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő

Határidő: f0I5. szeptember 30.

í.ĺ

A döntés

A

végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási K<lzpont Zrt.
lakosság szé|es körét érintő d<jntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|

módjára: a honlapon

lz-

Budapest, 2015. augusztus I7.

v agy
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1.

szám melléklet

Futőue

EE
20l5'

Béľló neve, véte|i kérelem
benvríitásának dátuma :

Hľsz:

Az ingatlan adataĺ
Komfoľtfokozat
mt
Nyilvántaľt.szer

máius 11'

komfortos

30

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtékntiveló
beruházás łisszese

Szobaszám:

Míĺszakiállapot leíľása:
étékbecslésszerint

I

I

Eľtékbecslésbenmeghatáłozott adatok

Az értékbecsló által megállapított
bekiiltłizhetó foľsalmi éľték:
5.860.000.- Ft

Fajlagos

m2

źĺľ:'

195.300.- Ft

Ertékbecslés
készítóie' és dátuma:
Avan :.immo Kft
2014. .frlius

7

.,2015. jrinius 8-

tna <ťulatizált

Eevéb adatok

Vételáľ
(foľgalmi éľték
50 %-ában):

onkoľmányzati
albetétek száma

2.930.000.- Ft

I

Bérleti gíj Fť
hĺí+ Afa:
L745,- Ft

1(30)

onkoľmányzatĺ
tulajdonĺ
hánvad
31,85oÁ

Béľletidíj méľtéke:
I.

kategÓriás szociális lakbér

Eladást |đzá,ľő
feltétel fennáll.e:

IGEN/NEM
Ktiztis kłiltség:
10.710,- Ft

Elidegenítés

Béľleti jogviszony kezdete és

kezdeménvezése
onkormányzat
általlbér|'o á|ta|

2008. augusztus 17.

iogcíme :
kizárőlasos bérlo

Fizetésĺmoľál:
megfelelo

2.

szám melléklet
Baľoss u,Jlff

Béľ|ó neve, vételi kéľelem
benyrĺi tásán ak dátuma :

Hľsz:

Az ingatlan adatai
Komfoľtfokozat
m
Nvilvántaľt.szeľ

2015. iirnius 29.

-

komfortos

39

Béľló javára figyelembe vett
éľtékntiveló
beľuházás tisszese

'.
-I

Szobaszámz

Míĺszakĺállapot |eíľása:
értékbecslésszerint

Éľtékbecślésben
meghatáľozott adatok

Az értékbecslŐ által megállapított
bektilttizhetó forsalmi éľték:
8.850.000.- Ft

Fajlagos

m2

áľ:
227.000 Ft

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:
Avant.Immo Kft
2015. i nius 30.

Esvéb adatok

Vételáľ
(foľgalmĺ éľték
50 %-ában):
4.425.000.- Ft

Béľletigíj Fti
hrÓ + Afa:
9.61 1, -

Ft

Onkoľmányzati
albetétek száma

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

3(36)

9,83%

Eladást

|<lzárćl

feltétel fennáll-e:

IGEN/NEM

Béľleti díj mértéke:

Kiiztis ktiltség:

koltséselvtĺ lakbér

6.870,- Fr

ElĺdegenÍtés
kezdeménvezése
onkormányzat

általlbérló által

Bérleti jogviszony kezdete és

iogcíme:
2009. november 06.
lakáscsere

Fizetési moľál:
megfelelo

3.

szdm melléklet

Bérló neve, vételi kérelem
benv itásának dátuma:
2015.

i

Hľsz:

Az ingatlaŁadatai
Komfoľtfokozat
m'
Nvĺlvántaľt.szeľ

nius 02.

komfortos

72

Az éľtékbecsló által megállapított
bektilttizhetó foľsalmi éľték:
13.400.000.- Ft

50 7o.ában):
6.700.000.- Fr

Onkoľmányzatĺ
albetétek száma

Miĺszaki á|lapot leíľása:

I+t/2

értékbecslésszerint

Ertékbecslésben meghatźtozott adatok

Bérló javáľa figye|embe vett
éľtékniiveló
beľuházás iisszese

Vételár
(foľgalmĺ érték

Szobaszám:

Onkormányzati
tulajdoni
hánvad

4(3',t\

Béľletĺdíj Ft/
hĺi + Áfa:

Béľleti dÍj mértéke:

8.595, - Ft

szociális lakbér

Fajlagos

ár:

m2

186.158 Fr

Eľtékbecslés
készítóie, és dátuma:
Avaqt.hnmo Kft
2015. iťtlius 10'

Egyéb adatok
EIadást |<izár

feltétel fennáll.e:

IGEN/i\EM

10,58%

Ktiztis ktiltség:
I7

.225,- Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése
cinkormányzat
ćita|lbér|.ő á|ta|

Béľletĺjogviszony kezdete és

iogcíme:

2010. jrinius 14.
lakáscsere

Fizetési moľál:
megfe1eló

4.

szám melléklet

Barossule
Béľló neve. véte|i kérelem
benv itásának dátuma:

Hľsz:

ID
2015. máius 30.

Az ingatlan adatai
Komfoľtfokozat
mt
Nvilvántart.szeľ

I

komfortos

31

Szobaszám:

Mĺĺszakiállapot |eíľása :

I

éľtékbecslésszerint

Eľtékbecs|ésben meshatározott adatok

Béľló javára Íigyelembe vett
értékntiveló
beľuházás iisszese

Az értékbecsló által megállapított
bekłilttizhetó foľga Imi éľték:
6.450.000.- Fr

Fajlagos
ár:

m2

208.000.- Ft

Éľtékbecslés
készítóie. és dátuma:
Appreal Kollár Kft
2015. iirnius 29.

Egyéb adatok

Vételáľ
(foľgalmĺ érték
50 %-ában):
3.22s.000"- Fr

Bérleti gíj Fť
hrĺ + Afa:

9.060, - Ft

onkoľmányzati

albetétek szźtma

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Eladást

|<lzáről

feltétel fennáll-e:

BéľIeti díj méľtéke:

IGEN/I\EM
Kłizłisktiltség:

koltségelvĺi

10.8s0, Ft

2(4f)

1.75%

Elĺdegenítés
kezdeménvezése
cinkormányzat
áIta]llbérl.o á|ta|

BéľletĺjogvÍszony kezdete és

ioscíme:

|973. februźr f8.
riibérbeadás

Fizetési morál:
megfeleló

