
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat
Y ér osgazdálkodás i és Pénzü gyi Bizottsága

Képvi selő-testületén ek

Előterjesztő: Iőzsefuáľosi Gazdálko dási Központ Zrt.

ELŐTERJEsZTÉs

napirend

A Viárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság2O15. szeptember 28.i tilésére

Táľgy: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása

E|őterjesztó: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.,Kovtlcs ottó vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Dravetz Réka refeľens
A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni
A döntés e lfo gad ás ĺáh oz e gy szeru szav azattobb ség szüksé ges
Melléklet: 1db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dřintés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

ABudapestVIII.,JózsefutcaT.számalatti,|IIre|yrajziszámonnyilvłántaľtott,
46 m2 alapterületíĺ, I+I/f szobás, 198/10.000 tulajdoni haĺlyaddal rendelkező, komfortos lakásra
vonatkozóan az onkormánvzathatározatlan időre szóló lakásbér|eti szerződést kötött 1989. februáľ 1l-én

mintkizźrőlagosbérlővel,{IIlbérletijogviszonyanakĺDén
bekövetkezett hal'źia miatti megszűnését követően.

E20|4,augusztus5-énvételiszandéknyilatkozatotnyujtottbeaKisfaluKft-hezalakás
megvásĺáľlása éľdekében. A kérelemhez csato|ta az érvényes bérleti szerződés| valamint a bérleti dij
megflzesér ől szó ló nullás igazolźst.

AYáľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsáry II44ĺ2OI4. (XI.17.) számú hatźrozatźxa|hozzájźra|t az ngat|an
bérlő részére tĺjrténő éľtékesítéséhez az elkészült forgalmi éľtékbecslésben megállapitott forgalmi éľték 50
%o-źlva|megegyező összegíĺ, 4.300.000,- Ft vételár mellett. Bérlő a megküldött eladĺási ajtnlatta| nem élt.

Bérlő 2015. augusztus 5-én ismét vételi szĺándéknyilatkozatot nýjtott be a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt-hez a lakas megvásĺárlása érdekében. A kérelemhez csato|ta az érvényes bérleti szerződést,
valamint a bérleti díj megfizeséró| szó|ő nullĺás igazol.ást

A lakás elhelyezkedése [rVT előírás nem érinti, ęzért a Rév8 Zrt. állásfoglalásáľa nincs szĺikség.

Bérlő kérésére az URBS Ingatlan Kft. (Vaľszegi DóĐ 2014. oktőber 10-én elkészítette a|akásra vonatkozó
értékbecslést. A fiiggetlen szakénő źLlltl| 2015. szeptember 14. napjźn al<in|izá|t" becsült piaci., forgalmi
éÍték 9 .250 .000,-Ft (20 1 . 1 50'-Ft/m").

Javasoljuk, hogy a Bizottságjĺáruljon hozzá a Budapest VIII., József u. lI szźlm a|atti lakás béľlője,

- 

részérę történő eladási ajźnlat kikiildéséhez, az e|készijlt forgalmi éľtékbecslés (relevĺáns adatok
az e|őte1esnés 1. szĺĺmú mellékletében), valamint a33/20I3. (Vil' 15.) szĺímú önkoľmĺĺnyzati rendelet 19. $
(1) bekezdése alapjan a forgalmi érték 50 %-anak megfelelő összegíí, azaz 4.625.000,- Ft vételrár megjelölése
mellett.

II. A beteľjesztés indoka:

A lakasok elidegenítésével kapcsolatos dĺjntés meslozata|fua a Tisztelt Bżottság jogosult.

m. A döntés célja' pénziigyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|apénzugiťedezetet nem igénye|. Azngat|arlok éľtékesítésével
az onkormĺányzat k<iltségvetési bevételhez jut.

fV. Jogszabályi köľnyezet:

Az onkormiányzat tulajdonában á||ő lakrísok elidegenítésének feltételeit Buđapest Józsefiláros
onkoľmĺányzatźnak 33/2013. (VII. l5.) szátmű rendelete szabá|yozza. A döntési jogköľöket a fenti rendelet
2.5 Q) bekezdése hatfuozza meg, amely szeľint érté|úatÁrtől fiiggően a Yźnosgazdálkodási és Pénztigyi



Bizottság dönt az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (i) bekezdés alapjrán az e|adäsi ajtn|at a tulajdonosi
jogokat g1rakoľló bizottsźrydöntése a|apján adhatő ki a vevő részére.

Aze|ővźsźnlási jog gyakorlása, valamint avéte|ármegái|apitélsaa3312013. (VII. l5.) számú önkormányzati
rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (1) bekezdése alapjan történik: ,,Ha a |akás az állam tulajdonból
térítésmentesen került az onkormányzatniajdonáb4 a bérlők elővásarlasijoguk a|apjźn vásáľolhatják meg a
lakást.'' ,,Ha a térítés nélkül az onkormányzatiilajdonába kertilt Lakást az elővásárlási jog jogosultja, vagy
az elhelyezésľe jogosult jogcím nélküIi |akáshasználó vásáľolja meg' a vételrár a foľgalmi érték 25 %o-a, a
valóságos komfoľtfokozatszerintkomfortos, összkomfoľtos lakrís esetében avéte|fu aforgalmi érték50%-
a."

Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy adöntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁRoZATI JAVÁ,SLAT

..'...,/2015. (......) szźtműYźrosgazdttlkodási és Pénzügyi bizottsági hatÁrozat:

A Varosgazdálkodrási és PénzügyiBizottság úgy dön! hory

1.)hozzá$ara|azngat|an-nyi|vźntartásbana|Ehe|yrajziszĺímonnyilvántaľtotttermészetbena
BudapestvIII.,Józsefu.Eszźtma|atti,46m2alapteriiletií,komfoľtoslakásrahatéttozat|an
idejii bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő tészére töľténő eladási ajźn|atkiküldéséhez, a33/2oI3. (Ylľr.
15.) szrámú önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, az összkomfoľtos lakás értékesítésére
meghatÁtozottak szerint, az e|készült foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 o/o-átval

megegyező összegű, 4.625 '000,- Ft vételrár közlése mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagsĺongazdálkodási igazgatő
Hatźndő: 2015. október 05.

2.) felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a LlatÁrozat 1.) pontja szerinti eladási ajźn|at
kiküldésérą valamint az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodĺísiigazgatő
Hatláľidő: 2015. november 30.
A döntés végrehajtásźttvégző szervezeti erység: JózsefuáľosiGazdátkodźsiKözpontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészffiének javaslata a kozzététe|
módjrára: a honlapon

Budapes! 20 I 5 . szeptember 21 .

Kovács ottó
v agy ongazdálkodĺási igazgatő
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I. szdmíł melléklet
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Béľló neve, vételi kéľelem
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2015. auguszľus 5.

Béľló javára Íigyelembe vett
értéknłiveló

beľuházás łisszepe
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Hľsz:

Vételáľ
(forgalmi éľték
50 7o.ában):

Ertékbecslésben

4.625.000,- Ft

L adataĺ

m'

Béľleti 9íj Ft/
hő + Afa:

Az értékbecsló által megállapított
bekłilttizhetó foľsalmĺ érték:

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szeľ

46

Onkoľmányzatĺ
albetétek száma

15.960,- Ft

meghatáľozott adatok

komfortos

2e(38)

Béľleti díj méľtéke:

9.250.000,- Ft

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Szoba-
szám:

t+U2

k<jltséeelviĺ

Egyéb adatok

76,45yo

Mĺĺszaki á||anof |eírása

Fajlagos m2
ár:

Eladást kizáről
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

201.150,- Ft

IGEN/W
Ktiziis kiiltség:

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

6.930,- Ft

URBS Kft.
(Várszegi Dőra)

2014. oktÓber 10.,
feliilvizsgál at 20 1' 5 .

szeptember 14.

Elidegenítés
kezdeménvezése

Önkormányzat
á|tavbér| áita|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme :

Fizetési moľál:

1989. február 11.
kizárÓlasos bérló

mesfeleló


