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I. Tényállás és a dtintés tartalmának

vagyongazđálkodási

!

ľészletes ĺsmertetése:

1.)ABudapestVIII.,Salgótarjániutca{r(TbilĘzitéľil}Eszźlma|atti,
szĺímon nýlvántartott, 54 m" alapterüIetu, 2 szobás, 1.250/10.000
IĽtelyrajzi
tulajdoni hányaddal rendelkező, komfortos komfortfokozatű lakás hatarozat|aĺ időre,

l99|.janlćrT,-énkeltlakásbérIetiszeruődésselIDés-!érlők

tészérebérbeadásrakeľtilt.Eakásbérletijogviszonyaha|źtIáva|2007.
szeptembeľ 15-én megszűnt, a lakás kizźrő|agos béľlője 2007. szeptembeľ

16-tó1-lll)

Budapest VIII., Salgótarjáni utca!(Tbiliszi tér} sztlm alatti épületben ta|tůhatő
lakásokat és nem lakás céljrĺraszo|gá|ő helyiségeket a Jőzsefvárosi onkormtnyzat
Képviselő-testtiletének 2I7120|4. (XI.05.) szttműhatározatźnak l) alpontja, és a koľábbi
döntést módosító 4Il2015. (II.19.) sztlmtĺ döntésének 1.) pontja alap1án elidegenítés
érdekében kijelölte.

A

A bérlő,{ItlI2015.

május 28. napján vételi szándékný|atkozatot nffitott be a
lakás megvásárlása érdekében.A kérelemhez csatolta az érvényesbérleti szerzodését,
valamint a béľletidíj megfizetéséről szóló nullás igazolást.

A

lakás elhelyezkedése HVT teniletet érint, a Rév8 Zrt. tźrgy ingatlan eliđegenítésének
akadá,|yát nem látja, az e|idegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt
k<jtel ezettségeinek telj esítésétnem éľinti.

Béľlő kéréséreaz Apprea|-Kolláľ Ingat|anszakéľtő Kft. (KollĺíľZo|ttLn) 2015.július 29-én
elkészítettea lakásra vonatkozó éľtékbecslést,amely alapján a fiiggetlen szakérto áLta|
jóvahagyott, becsült piaci-, forgalmi érték9.180'000,- Ft (170.000,- Ft/m.).
Fenti ingatlan tekintetébęn a benýjtott iratok a|ap4,tn és az onkormányzat fulajdonában
áiló lakások elidegenítésénekfeltételeiről szóló 33/2013. (VII.15.) Budapest Józsefuáros
onkotmźnyzati rendelet 6-7. $-ában meghatározott elidegęnítéstkizárő okok nem állnak
fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII., Salgótarjáni utca ĺtöľténő eladási ajźĺn|at
szám a|attí lakást bérlő |-részétę
aD

kiküIdéséhez, aZ elkészült forgalmi éľtékbecslés
(releváns adatok az előte{

es ztés 1 . számú
rnellékletében), valamint a 3312013. (VII. 15.) számú onkoľmányzati rendę|ęt 27. $
a|apján a HVT területre tekintettel az eręđetikiutaló határozatban, és az alapján kötött
lakás bérleti szeľzodésben meghatározott alaptertilet a|apján, a vizlnÍi, csatoľnamű
közrnűrendszer felújításköltségeivel megegyező, a lakásra alapterület arányźlban eso
összeg, azaz 3.088.863,- Ft véte|ár megjelölése mellett.

2.)ABudapestVIII.,TbiliszitéľGzámaIattiJ}|yrajziszámon

nyilvántartott, 54 m2 alapterü|etu, f szobás, 1.215lrc.OO0 tulajdoni hányaddal ľendelkező,
komfortos komfortfok ozatű Laktĺsra vonatk ozőan az onkorm ányzat hatärozatlan iďőľe
sző|ő |akásbérleti szerzodést kotött 1991. július 22.
és

napján--

C

tD

A

Budapest VIII., Tbiliszi térOszám alatti éptiletben található lakásokat és nem lakás
céLjára szo|gá|ő helýségeket a Józsefuárosi onkorm ányzat Képviselő-testületének
2I7lf0I4. (XI.05.) számú hattrozatćlĺak l) alpontja, és a 4Il20I5. (II.ig.) számú
dontésének1.) pontja a|apján elidegenítésérdekében kijelölte.

A

bérlők, IlD
2014. november f4. napján vételi
é'ĺlszándékný|atkozatot nyűjtottak be a lakás megvásárlása érdekében.A kérelemhez
csatolták az éwényesbérleti szerződést, valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás
igazolást. A Bizottság 2|412015. (n.09.) számú hatćlrozatáva| hozzájáru|t az eladási
aján|at bérlők részéretöľténő kiküldéséhez. Bérlők az eladási ajtĺnlat ajáĺ|ati
kötöttségének határidején belül nem tudtak adásvételi szerzodést kötni, mivel a véteIár
fedezete nem volt biztosítv
ésČĽĽ2015.
augusztus 4. napján
ismét benyújtották vételi kéľelmüket a szükséges mellékletekkel.

A lakás elhelyezkedése HVT

területet érint, a Rév8 Zrt. tárgy ingatlan elidegenítésének

akadá|yát nem lźúja,az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt:: szeruőđésbenvállalt
kötelezettségeinek teljesítésétnem érinti.

B$rlők kéréséľeaz Apprea!-Kollár Ingatlanszakéľtő Kft. (Koltár Zo|tán) 2O|4. deiembeľ
4-én elkészitette az értékbecslést,amely 2015. augusztus 13-án aktua|izá|ásra kerĹilt. A
fiiggetlen szakértő áItaI jővźthagyott, ,becsült piaci-' .f,orgalmi érték10.850.000,- Ft
(201.000,- Ft/m').
Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iratok a|apján és az onkormźnyzat fulajdonában
álló lakások elidegenítésénekfeltételeirő| sző|ő 33120|3. (VII.15.) Budapest Józsefuáľos
onkormanyzati rende\et 6-7. $-ában meghattnozott elidegenitéstkizćľő okok nem állnak

fenn.

':4,

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,TbiliszitérC

szźtmaIattilakástbér1őJFes{Erészéretörténőe1adásiaján|at

kikiildéséhez, az elkészült forgalmi értékbecslés(releváns adatok az előteľjesztés |. számtl
mellékletében), valamint a 3312013. (VII. 15.) számú onkormanyzati rendelet 27. s
a|ap1án a HVT területre tekintettel az eredeti kiutaló határozatban a lakás bérleti
szerződésben meghatźlrozott alapteľület a|apján, a vízmu, csatornamű kcjzműrendszeľ
felújítás kĺĺltségeivelmegegyező, a lakásra alapterĹilet aľányában eső osszeg, azaz
3.088.863,- Ft vételár megjelĺilése mellett.
II. A beteľjesztés indoka:

A lakások elidegenítésévelkapcsolatos döntések

meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása:

A MÁV telepen az onkormtnyzat

arra alapozva végezte el a közmrĺ felújításimunkálatokat,

hogy a bérlemények elidegenítésébőlszármaző bevétel biztosítja a munkálatok költségét. A

bérlernényekelidegenítésévelkapcsolatos döntés lneghozata|a pénzigyi fedezetet nęlrr
igényel. Az ingatlanok elidegenítésévelaz onkonnányzat költségvetési bevételhez jut. Az
elidegenítés az onkormányzat számára előnyos, mert a csĺjkkenő tulajdoni hćnyadľa
alacsonyabb közos költség fizetési kötelezettségfurtozik, továbbá teljesül az az e|v, hogy a
lakásokra lebontott vételár bevétel a felújítási munkálatokľa megelőlegezett bruttó
I92'I95.911,- Ft kiadást a bevétel feđezze.Amennyiben a társasházak va|amilyen nagyobb
beruházástól döntenek, azokköltsége is kisebb mértékben teľheli az onkorm ányzatot.

IV.

Jo gszab

ályi ktirny ezet:

Az onkormányzattulajdonában álló lakások elidegenítésénekfeltételeit Budapest Józsefuáros
onkormányzatänak 33lf0l3. (VII. 15.) szźlmll rendelete szabáIyozza. A döntési jogkoroket a
fenti rende|et 2. $ (2) bekezdése határozza meg' amely szeľint értékhatártól fi.iggoen a
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az e|idegenítésről, továbbá a 75. $ (1)

bekezdés a\apján az e|adásí aján|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dontése a|apjttn
ađhatóki a vevő ĺészéte.
Aze|ővásělrlási jog gyakorlása, valamint avételár megállapításaa33l20I3. (VII. 15.) számú
önkormányzati rendelet 9. $ (2) belqęzdés és a 27. $ alapján történik: Ha a lakás az ä|Iam
tulajdonból térítésmentesenkerült az Ônkormáĺyzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási joguk
alapján vásárolhatják meg a lakást. HVT területén lévo lakás esetén a Képviselő-testtilet
hozzájáru|ásáva| a rendeletben foglaltaktól el lehęt térni, ha a befektętési területre vonatkozó
szerződés teljesítéseérdekében szükséges. A Képviselő-testület f1712014. (XI.05.) szźmil
döntés 3. pontjának a')-o.) alpontjai, valamint a a korábbi döntét móđosító4Il2015. (II.19.)
számu döntésének 1.) pontja a|apjźn a MÁv lakóteJepen elhelyezkedő lakások és nem lakás
cé|jára szo|gálő helýségek elidegenítésévelkapcsolatban a lakóépületekben található
lakáśokat és helýségeket elidegenítésre kijelolte. A hattĺrozatlan időtaľtamra bérbeadott
lakások esetében a vételár a kijelötés időpontjábanhatá|yban lévő rendelet 27. $-a a|apjttn a
HVT teľületre tekintęttęI az eredeti kiutaló hattĺrozatban és lakás bérleti szerződésben
meghatározott alapterulet alapján a vízĺnu,csatornamű kcizműrendszer felújítás költségeivel
megegyezo, a lakásra alapterület arányában eső összeg. A helyiségek vételára az e|idegenítés
idejében hatályos önkormányzati rendelet a|apjźnkertil megállapításra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy

a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT
......./2O|5. ( .....) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Varosgazđálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt,

hogy

''.;

1.)hozzájáru|azingat|an-'ifil.,e''tu'táibanźi_he|yrajziszámonný1vántartott,
sztLm
tęrmészętben a Budapest VI[., Salgótaľjánĺ utcaĺ!(Tbiliszĺtél:-

a|atti, 54 m2 alapterületű komfortos lakásra hattrozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal
rendelkező bér|őÉszéret<jrténő eladási aján|atkiküldéséhez,a33lf013. (VII. 15.) számú
onkormáĺyzati rende|et 27. $ bekezdésében, a Képviselő-tęsttilet 2|7/2014. (xI.05.)
számtĺ döntésében meghatźrozottak szęrint, avízmu-, csatoľnamtĺ kĺjzműrendszer felújítás
költségeive| megegyezo, a \akź.sra az eredeti kiutaló határozatban, és az a|apjźln kötött
lakás bérleti szerződésben meghatározot1alapteľiilet arányában eső 3.088.863,- Ft összegű
érték100 oÁ-áva|megegyezo összegiĺ, 3.088.863,- Ft vételárkozlésę mellett.

:

Józsefuárosi Gazdálkođási Közpo
Határidő: 2015. augusztus 28.

Felelős

ú 7'rt. v agyonyazdálkodási

igazgatő

2.)hozzájárulazingatlan-nyilvántartásbana-he|yrajzíszámonnyi1vántartott,
természetbenaBudap..tv[I.,Tbitíszitér(tsszźlma|atti,54m2a1apteľületű
3

komfortos lakásľa határozat|an ideju bérleti jogviszonnyal ľendelkezo bérlok ré,szére
t<jľténő eladási ajánlat kiküldéséhez, a3312013. (VII. 15.) számú önkormányzati ľendelet
27 . $ bekezdésében,a Képviselo-testület 21712014. (Xl.05.) szálnu döntésében
meghatározottak szerint, a vizmu-, csatoľnamű közműrendszer felújítás koltségeivel
megegyező, a |akásra az eredeti kiutaló határozatban, és az a|apján kötött lakás bérleti
szerződésben meghatározott alaptertilet arćtnyźlban eső 3.088.863 Ft összegű érték100 %ával megegyező összegű, 3.088.8 63,- Ft véte|ár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt' va1yongazdálkodási igazgatő

Határidő: 2015. augusztus 28.

3.) felkéri a Jőzsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt -t a határozat 1.-2,) pontja szerinti
eladási ajánlatok kiküldésére, valamint az adásvétę|i szerződések megkötésére.
Felelős : Józsefu
.Hatfuidő:

áros

i G azđźikodásiKözpo nt Zrt. v agyongazđálkodási igazgatő

2015. október 31.

A dĺjntésvégrehajtásátvégzó szervezeti egység: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe|módjára
nem indokolt

hirdetőtáblán

honlapon

Budapest, 2015. augusztus 17.
Tisztelettel:

Kovács ottó
v agy on gazđálko dási i gaz gatő
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1.

szám melléklet

Az inga tlan adatai

Béľló neve, vételi kéľe|em
beny itásának dátuma:

ĺD

Hľsz:

2015. máius 28.

Béľ|ó javáľa figye|embe vett

éľtékniiveló
beruházás iisszepe

Vételáľ
(fet jítási
kfiltség |00 o/o-

m'

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szer

Szobaszám:

MíĺszakiáIIanot leíľása:

54

komfortos

f

értékbecslésszerint

Eľtékbecslésbenm eshatáEozott adatok

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiiltiĺzhetó fo ľga|mi érték:

Fajlagos m2
árz

9.180.000.- Ft

170.000.- Ft

ában):

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Eladást kizáró

Elĺdegenítés

feltétel fennáll-e:

kezdeménvezése

3.088.863.- Fr

6(8)

74s0%

IGEN/NEM

áItaVbér|(j á|ta|

Béľletidíj
ł Afa:
20.465,-Ft

(Kollár Zoltáĺ)
2015. irilius 29.

Eevéb adatok

onkoľmányzati
albetétek száma

Ft/ hő

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:
Appreal Kollar Kft

Bérleti díj méľtéke:

Uzemeltetési kiiltség:

koltségeIvtĺ

6.5f2,-Ft

onkormányzat

Bérleti jogviszony kezdete
és ioecíme:
2007. szeptember 16.
kizáŕÓlagos bérlo

Fizetési moľál:
megfelelo

2.

szám melléklet

Tbiliszítért
Az ingatlan adatai

t

Béľl{neve, vételi kéľelem
benyrĺitásának dátuma:

Hrsz:

2014. november f4.

Bér|ó javára Íigye|embe vett

értékntiveló
beruházás tisszese

m2

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

Szobaszám:

Miĺszaki állapot leíľása:

54

komfoľtos

2

értékbecslésszerint

Eľtékbecslésbenmeshatározott adatok

Az éľtékbecsló által megá|lapított
bektilttizhetó foľealmi éľték:

Fajlagos m2
ár:

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:
Appreal Kollár Kft

(Kollár Zo\tán)

10.850.000.- Ft

201.000.- Ft

2014. decemb er 4. 2015 .
| 3 - án aktualizált

aususztus

Eevéb adatok

Vételáľ
(feltijításĺ
kiiltség 100 oÄ.

Onkormányzati

ában):

albetétek száma

3.088.863.- Ft

4(9\

onkormányzati
tulajdoni
hánvad
38,65

0/o

Eladást kizáró
feltétel fennáll.e:

IGEN/NEM

Bérleti díj
Fĺ/ hő ł Afa:

Béľletidíj mértéke:

Uzemeltetésĺ kiiltség:

6.231,- FI

koltségelvíĺ

4.403,-FÍ

Béľletijogviszony kezdete
Elidegenítés
és iogcíme :
kezdeménvezése
1991. julius f2.
onkormányzat
bérlet
álta\lbéľló álta|
Fizetési morá|:
megfeleIó

