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Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselo-testületének
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága i /t,\ /l
Előterjesző:Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZtt. V ., ( ,'...,,.napiľend

AYárosgazdálkodási..."ł':;ľ,Tľ":,",Jľ!o,,október19-iülésére

Tárgy: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlatjóváhagyása (2 db)

Etőteľjesztő: Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpo nt ZÍt',Kovács ottó vagyon gazdá|kodási igazgatóKészítette: DravetzRéka referens
A.napirendet nyílt ülésen kell társvalni
A ĺ dönt és el fo gadá s áh o z e gy szeríi szav azattöbbs é g szüks é ge s
Melléklet: 2 db

Tisztelt Y ár o sgazdtikodási és Pénzügyi B izot tság !

Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismertetése:

A Budapest VI[., József k.t |EI szám alattiĺElrľ sz-u, 64m2 alapterülehi,f. szobás, komfortos, 440l|0.000 tulajdoni hányaddal-ľendelkező lakásľa vonatkozőan az
.Önkoľmányzat hatfuozatlan időre szóló lakásb érieti szerződéSt kötött 7999. március 3. napjánTI
Bérlőt0l5.augusztus10.napjánvételiszándéknyi1atkozatotnyújtottbea
Józsefuárosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt-hez a lakás megvásárlása éľdekében. A kéľelemhezcsatolta az érvényes béľleti szerződését, valamint a béileti díj megfizetésérol szóló nullás
TEaZAlŹdg',{-.

ip'op9.1VI[.,.Józ-sefkrttDszáma|attibéľleInényFIVTeIőíľásneméľinti,
ezért aRév8 Zrt. állásfoglalására ninciffifl
Béľlő kéľésére az URBS Kft. (Vékony Zo\tán) ingatlan éftékbecslő 2015. augusztus ll-énelvégezte a lakásra vonatkoző értékbecslést. lz errckbecslő, valamint a fiiggłlen szakértőfelülvizsgálataalapjána becsült piaci-, forgalmi éľték 15.160'ooó,-p.t ĺzsi.soo,-rffiž1-..
Fenti ingatlan tekintetébęn az onkormányzat. tulajdon ában á|Iő lakások elidegenítéséľől szóló33/f013. (vil. i5.) Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 7. $-ába; meghatározott
elidegenítéstkizárő okok nem állnak fenrr.

Javasoljuk,hogyaBizottságiárulionhozzáaBudapestVIII.,Józsefkts,ám
alatti.IakásÍbé'lő_részéretöfténőeladásiaján|atkikĺildéséIrez,azeIkészi|t
forgalmi éńékbecslés (releváns adatok az előte{esztés 1. számú mellékletében), valamint a33/20|3. ryIr. 15.) számll onkormányzati rendelet iq. $ (l) - komfotos lakás esetére vonatkozó -bekezdése alapjáĺ a forgalmi érték 50 %o-ának."gr"l"l3 összegű, azaz 7.580.000,- Ft vételar
megjelölése mellett.

2' A Budapest VIu., József krt.

Bérlő
Józsefvárosi
csatolta az
igazo|ást.

alapaeľü letű, 2 szobás, komforto s, 4 5 6 / I0 .00o tu I aj doni
az onkormá nv zat határ oz,at| an i d őr e czíí | Á l q |ŕ 4 ę hÁ"| oĺ ia-z on ko rm á ny zat hatźĺ o zat|an időr e s zó l ó l akás béľl eti

szŕlm a1atti,ĺE'ľsz-u, 66 m2
hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan
szerződést kötött 2005. február l5. napján
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lakáscsere jogcímen.

It015. szeptember 10. napjźln vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a
Gazđá|kodási Központ Zrt-hez a lakás megvásiĺrlása éräekében. A kérelemhez

érvényes béľleti szerződését, valamint a béľleti dij megfizetésérol szóló nullás

A Budapest VIII., József kľt.(- szám a|aÍti bérlemény FIVT előírás nem érinti,
ezért a Rév8 Zrt. állásfoglalásĺáĺa nincs sziikség.



Béľlő kéľésére az Avant.Immo Kft. (BártfaiLászlo) ingatlan éľtékbecslő 20l5' szeptember l8-án
elvégezte a lakásra vonatkozó énékbecslést. Az éľtřkbecslő, valamint a fiiggätlen szakéľtő
felülvizsgálata alapjźn a becstilt piaci-, foľgalmi érték I7 .4go.ooó,- p't.

Fenti ingatlan tekintetében az onkormányzat.tulajdonában átló lakások elidegenítéséről szóló33/20L3. (VII. l5.) Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 7. $-ábai meghatározott
elidegenítéstkvźlro okok nem állnak tbĺľl.
Javasoljuk,hogyoBizottsógjríruljonhozzíaBudapestVIII.,Józscfk.tszóm
alatti lakást bérlő részére történő eladási aján|at kikĺ'ilđesen"-"'' az elkészĺilt

'' *;irckil;Ĺ*)L älamint a

IIATAROZATI JAVASLAT

Y ár o s gazdá|ko dás i és Pén zĺ'i gyi b i zotts ág i h atár ozat:

'.) ĺ',u'u1osgazdálkodási és Pé1npvi. Bízottság ugy dönt, hogy hozzájáruI az ingatlan-
dýilvántartásban ał

33lz0l3. (VIL 15.) számű onkormányzati rendelet iq. s (r) - komfortos lakás esetéľe vonatkozó _
bekęzdése a|apján a forgalmi érték 50 oÁ-ának *"gĺ"lěl3 összegű, azaz 8.745.000,- Ft véte1ár
megjelölése mellett.

II. A beterjesztés ĺndoka:

A lakások elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozataláľa a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés cé|ja, pénzĺigyi hatása:

AzeladássalkapcsolatosdöntésmeghozatalaaBudapestVIII.,Józsefk'1.|Eé.ĺD
?száma1attilakáseseténpennigyifedezeteinemigényel.Azíngat|anokétékesítéséve|azUnkormányzat költségvetési bevét.elhez jut' Az épületben az onkormányzat tulajdoni hćnyada75,27oÁ, amihez a 22 a|betétbol l5 albetét tartozik. Az elidegen ítés azonkoľmány zat számáraelonyös, meľt
a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb k<jzĺis kclltség fizetési kcĺtelezettsé gtartozik. Amennyiben
a társasház valamilyen nagyobb beruházásról d<int, u*uk u költsége is kisebĺ métékben tęrheLi azunKormanvzatot.

IV. Jo gszabáIyi ktirnyezet:

Az onkormányza+'tulajdonában á1ló lakások elidegenítéséľő! szóló 33120|3.(VII. 15.) számú'ľendelet(a továbbiakban: rende|et) 2. $ (2) bekezdése1zabályozza a döntési jogköröket, amely szeľint
éltékhatártől fuggően a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság clönt az eľdJgenĺtésrbl.
A rendelet 15. $ (l) bekezdés atapjáĺ az eladási aján|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
döntése a|apjánadható ki a vevő ľészéľe.

Az elővásárlási jog gyakoľlása a rendelet 9. $ (2) bekezdése aIapján történik: ,,Ha a?akás az áilamtulajdonból térítésmentesen kęľtilt az onkoľmányzat tulajdonába, a béľlők elővásárlási joguk alapján
vásárolhatják meg a Iakást.,,

A ,vétę|ár megállapítását a rendelęt 19. $ (1) bekezdése szabályozza: ,,Ha a térítés néIkül azonkoľmányzat tulajdonába keľtilt |akást az elovásárlási jog jogosultja , vagy.'az elhelyezésre j;*Jl,jogcím nélkĹili lakáshasználó vásarolja meg' a véteIźr- i řorgalmi éÍték 25 oÁ-a, a valóságos
komfortfokozat szennt komfortos, összkomfortos lakás esetében avételár a forgalmi éték 50 yo-a.,,

Fentiek alapjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

hely r aj zí számon .nyil vántartott' természetben a Budapest Vlil.,
szám a|atti, 64 mz a|apterületű lakás ra határozatlan idiiű bérletĺjogviszonnyal ľendelkező bér\ó részére tĺjľténő eladási ajánlat kiktildéséhez, a33/2013.(VII. 15.)számu cinkormányzati rendelęt 19. $ (1) bekezdésěben, a komfortos lakás éľtékesítésére

meghatározottak szęrint, az elkésnllt forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %-ával megegyezo osszegíi' 7.58o.0o0, - Ft véte|áÍ közlése mellett.

Józsefvárosi G azdéiko dási Központ Zrt. vagy ongazdá\kod,ási igazgatoj a

2

Felelős:



Hatáľidő: 2015. október 19.

2.) A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság íey dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-
nyiJváŃartásban ae hetyrajzi számon^nyilváĺtartott,természetben a Budapest VrII.,
Józsefkľt.(Esztlma|atti,66mza!apterĹilehĺlakásrałlatározat|aniaeiĺrcĺeti
jogviszonnyal rendelkezo bérlő részére töľténő eladási aján|at kikiildéséhez, a33lfO13. (vn. rs.;
számtl <inkormányzati ręndelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére
meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %-
ával rlregcgyezo tlsszegíi, 8.745.000,- Ft vételár közlése męllett.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. október 19.

3.) felkéri aJőzsefvfuosi Gazdálkodási Központ Zrt-tahatáľozat l')-2.) pontja szerinti eladási aján1at
ki kü ldé séľe, valam int az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatő
Határidő: 2015. november 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKözponÍ,Zrt.
A lakosság széĺes körét éľintő döntések esetén az előterjesńés elokészítőjénekjavaslata a kozzététel
módjára: a honlapon
ł.

Budapest, 2015. október 13.

Tisztelettel: f
Kovács ottó

v a gy ongazdálko dás i i gazgatő
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1. szám melléklet

Béľ|ó neve, vételi kéľelem

lQl5. ąugusztus 10'

tijtásának dátuma:

Béľ|ó javáľa figyelembe vett

Vételár
(foľgalmi érték

Az ingatlan adatai

7.s80.000.- Ft
Béľleti díj

F,t/ h + Áfa:

rtékbec s lés ben m e ghatá r ozott a datok

Onkoľmányzati
albetétek száma

2I.362,-FÍ

Az éľtékbecsló áttal megállapított

Komfoľtfokozat

bekii|ttizhetó foľgalmĺ éľték:

Nyĺlvántart.szeľ

Bérleti díj méľtéke:

onkoľmányzati
tulajdoni

koltségelvtĺ lakbér

15.160.000,- Ft

Eladást kizáró
feltétel fennáll-e:

Míĺszaki állapot leíľása:

Ktiziis ktiltség:

236.900,-Ft

16.290,- Ft

EIidegenítés

Ertékbecslés

kezdeménvezése

LIRBS Ingatlan Kft
(Vékony Zoltán)

onkormányzat

2015. auzusztus I l.

és dátuma:

Béľleti jogviszony kezdete

Fizetési moľál:

és iogcíme :

megfelelo



2. szám melléklet

Béľló' neve, vételi kéľelem

2015. szeptember 10.

beny jtásának dátuma:

Béľló javára figyelembe vett
éľtékniive|ó

Vételár
(forgalmi éľték

8.745.000.- Ft
Béľleti díj

Ft/ h * Afa:

tlan adatai

rtékbecslésben meghat ározott adatok

Onkormányzatĺ
albetétek száma

Az éľtékbecsló által megállapított

4.171,- Ft

bektilttizhetó foľga|mi érték:

Bérleti díj mértéke:

onkoľmányzati
tulajdoni

17.490.000"- Ft

szociális lakbér

Szoba-
szźlm:

Eladást kjzáró
feltétel feĺrnáll-e:

Míiszaki állapot |eíľása:

Kłiziis ktiltség:

értékbecslés szerint

265.000.- Ft

16.872,-Ft

készítóie, és dátuma:
Eľtékbecslés

Avant.Immo Kft
(Báľtfai LászlÓ)

2015. szeptembeľ 18.

Béľleti jogviszony kezdete

Fizetési moľál:

es logcrme :

megfelelo


