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névváltozást követőe
nyújtott be az üres' orikormányzati
miatt:

|akr ész vonatkozásában.

l-(szül.:1f2013.
lakľész megvásárlásá'a. Effités."

A táľsbérlő ha|á|át követoen a tulajdonostáľs használatba vette az ürcs társbérleti lakľészt, amely kizáro|ag amagántu|ajdonálr keľesztü| közelíthető meg. 2007. február |4. napján keľĹilt e|so alkalommal írásbanrögzítésre'hogyDtulajdonostáislrasználjatovábbraisazüresönkormányzati1aWészt,amely
egy szobából és a közcis lrasználatú előszoba, konyha, fiiľdő, WC helyiségekből áll' A 20i3. febru ár 5-énfeIvett bérleményeIlenőľzésľol.készu|t jegyzőkcĺllyv megáIlapította, hogy a táľsbéľleti lakrészt a Professorius

fi[r.ffi:#1iĺo,Tweloirodaként. 
a 

'žoňánu.,ni|ő 
u,Jge," l*a.t, beleéľtve az önkonná nyzatiszobát is, a

Fentiekľe tekintettel jogcím nélhili használónak haszná|ati díjat számiáztak ki, amelynek fizetésévelkésedelembe esett. 2015. ápľilis 01. napján reszlętfizetési megállapodás kenilt abĺia'ĺa a 2O*9'októbeľ 1.napjátő| 2015. február 28. napjáig rennaito 476.|65,- Ft dljháTraléĹ tőketatozĺs es zóls. április 3. napjáig2,2B],-Ft késedelmi kamat tartozái megfizetés e vonatkozá.ĺuun, mely alapján a teljes tartozás |O oÁ-a, azaz58.452,-Ft azonnali teljesítéssel, a fennmaradó ĺĺsszeg 12havirJszlętekben töńénő megfizetéss e., atárgyhavihasznćiati díj megfizeLése mellett kerüI kieeyenlítésľe.

A Professorius Kft. fizetési kötelezettségének eleget
kapcsolódó kLilön szolgáltatási díjjal, vaiám int 20 t 5.
havi használati díj és szemétdíj bruttó összege: 8.418'

tett, 2015. szeptembeľ 30. napjáig 0,- Ft haszná]ati és
szeptember l4-ig0,- Ft késedelrni kamattal tartozik. A
- Ft.

(- az ingatlan tulajdonjogát elajándékozta
aj ándékozási szerződéss e|' 20 1 4 áecemňereľ,en II Dk

Ień.ęírásban Je

Az épületben taláIhatő lakásokat és nem lakás céljára szolgáIó helyiségeket azérdekében kijetölte. A 35 albetétes társasházban-S db ĺjnřormányzati albetét
1
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r-,/ <. .tar. i..SZ. napirend

helyrajzi

május 3-án vétęli kérelmet
nem került sor az alábbiak

2014. auglsaus 21-én kęlt
vételi szándékát a társbérleti

onkormányzat elídegenítés
van, összesen 1.035/10000

Előterjeszto: Józsefváľosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

ELŐTERJEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság2O15. október 19-i ülésére

Tárgv: A Budapest WII. Népszínház utca szám a|att
lakás, üres, łinkormányzati tulajdonú ľészének

szĺmú, |.02 mf a|aptcľületű vegyes ĺuffionrl
elidegenítése

Előterjesztő: Iózsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.,Kovács ottó vagyon gazdá|kođási igazgatőKészítette: Mezeilrén referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A döntés elfo gadásáh oz e gy szeríj szaiazattöbbsé g szĹi kséges

Tisztelt VáľosgazdálkoĺIási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése:
A Budapest VIII', Népszín]ráz utca s,zá2 al!ti,- heIyrajzi számon

évben megüresedett, így a lakás 251100-"á .e.'Ĺ""ä.'"d. ;'äľä,^;.;^i,;Lä#':l]
A lakrész további önálló béľbeadás útján töľténő haszrosításáľa, a lakások és helyiségek béľletére, valamint

ffiiÍn:ľT:!* 
vonatkozó egyes szabályokróI szőlő |993. évi LXXVIi.á;ä;5 $ (2) bekezdése

A lakľész a Lakásgazdálkodási koda által 20 ĺ 3 ' május 28. napjánkerült zárolásra.



tulajdoni hányaddal. Az előterjesńés tárgyát képező lakľészre az oĺlkormányzat közös kciltség fizetési
kötelezettsé ge 4.8 45,-Ftlho.

A lakás HVT II. terĹileten, a Magdolna-negyedben helyezkedik el, de a řIVT eloírásai nem éľintik. a Rév8
Zĺ. tájékoztatása szęńnt az elidegenítésnek nincs akadálya.

A Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. az üręs társbérleti lakrészre az értékbecslést megrendelte, azt az
Avant.Immo Kft (Bánfai Lász|o szakértő) készítette e|20L3. november }}-án,független szakénő á|ta|f0|5.
szeptembcr 30-án ak1uaIizáIásra keľiilt, aľlcly szerint az üľes lakrész forgaiňi értéke 5.008.000,- Ft
(196.400,- Ftlmz) risszegben került meghatározásra, Az üręs önkormányzuti IuWé', |<lzćróIaý a véte|i
szándék bejelentóje, a másik - lakrész tulajdonosa részére hasznosítható.

Az onkormárryzati társbérleti lakĺész komfortos komfortfokozatú, mindössze egy szoba kizárólagos
használatú 16,9f m2 alaptenilettel, a konylra, fiiľdőszoba, WC, előszoba kĺjzos hasznátiatű. Belmagassá gu-3,2
m. A fűtést gázkonvektor biztosítja. A lakásra vonatkozó értékbecslés az üres lakrész forgJmi ě,tewt
5.008.000,- Ft cisszegben állapída meg, amely összeg az üres ingatlan esetében megegyeziť a vétęIárraI,
megfizetéséľe aZ adásvételi szeľződés a|áírásáva| egyidejűleg egyösszegben, illetve banki hitel
felhasznáIásával kenilhet sor.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII',Népszính4tca(-DzámaIattí,
Ĺires,társbérlcti1akľészesetébenazeladásiajárrlatkikülcléséheiéľtékkeĺ
megegyező összegĹĺ, 5.00B.000,- Ft-os vételáron.

II. A beterjesztés indoka:

A.lakás elidegenítéséveł kapgsolatos döntés rneghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosu1t.

III. A döntés célja, pénziigyĺ hatása:

Az eladással kapcsolatos dontés nreglrozatala pénzigyí fedezetet nem igényel.

Az ingatlan értékes ítés ével az o Ilko rmány zat kö l ts égveté si b evételhez j ut.

Amennyiben az onkonnányzat nem járul hozzá a lakrész elidegenítéséhez, ugy a lakás kapcsán továbbľa is
8.418'- Ft haszrrálati díj bevétele ellenében, közös költség fizetési kötelezettség terheli az onkormányzatot'
A vonatkozó jogszabá|yok alapján aLabész bérbeadás. útján nem hasznosítható'

IV. Jogszabá|yi környezet i,: \-

y onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefváros
onkornrányzatának 33/2013. (VII. 15.) szárnú ľendelete szabáIyozza. A döntési jogkoröket a fenti rendelet
2.s Q) bekezdése határozza meg, amely szeľint éftékhatáńól fiiggően a Váľosgázdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt a7 elidegenítésľol, továbbá a 15. $ (1) bekezdés alapján az e|adásí aján1at a tulajdoňi
jogokat gyakoľló bizottság dontése alapján adlrató ki a vevő ľészél.e.

A rendelet 3.$ i) ponda alapján ĺires lakás azis, ame|yik nincs kiürítve, de a lakásnak már nincs bérlője vagy
elhelyezésre jogosult hasznáIőja,

A Rende|et 4 $ (3) bekezdése a|apján: ,,A HVT teľületen lévő épület, illetve a benne lévő lakások
elideqenítésére töľténő kijelöléshez a Rév8 Zrt. ĺyitatkozata snikséges arľól, hogy az elidegenítés nem érinti
az onkormányzat és a Rév8 Zft. HvT területéveI kapcsolatos szerződéses kötelezeťtségét.''

A Rendelet 9. $ (5) bekezdése a|apján: a táľsbéľ|eti lakľészek akkor elidegenítlretők, ha az e|őzetes
nyilatkozatok szeľint egyidejĺĺleg mindegyik táľsbérleti lakrész megvásár|ásľá keľül, vagy ha az Ĺires
társbérleti lakłészt a másik társbér|eti lakész ttllajdonosa megvásárolja. Üres társbérleti lakrész a
versenyezte tési szab źiy zat me||őzéséve l i s el i de gen ítliető.

A Rendelet 2l. $ (l I) bekezdése szerinta társbéľIeti lakrészľe kötött adáSvéte|iszerződ,ések esetében a vevőt
nem illetik meg a vételár megfizetésére vonatkozó kedvezmények. A vételárból semmilyen jogcímen nem
adható kedvezmény, avéte|tr nem cscikkenthető, ľészletfizetés nem engedélyezhető' A véie1áiegyösszegben
fizetendő. Egyösszegű fizetésnek tekintendo a (9) bekezdes alapján teljesített banki hitel felhäsznáIáša is
azza| a kikötéssel, hogy amennyiben a vételár m.egfizetése nem teljesül, űgy az adásvéte| tárgyátképező
lakás, a fizetési hatáľido leteltét követően nem adható béľbe, illetve haszná|atba.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveske-djen.



HATAROZATI JAVASLAT

. . . ..../20|5. (.. . . .) számű Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyí bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy
|.)hozzájáru|azingat|an-ny1|vźntartásba1a(Dhe|yrajziszámonnyílvántaĺtott,természetbena

BudapestvI[.,,Népszínház.ut.uĚszámahui,102m2alapterĺiletiĺlakásból,az
onkormányzat.tu|ajdontĺban álló ti."'@-oloptcľffiol 25/|00 tulajdoni hányaddal rendelkezo,26 m,2aIapteľtiletűľészéneka33/20|3'(V[.l5.)izámúönkormányzatirendeleĺalapjánĺl-
tulajdonostárs részére torténő elidegenítéshez. A véte|árat 5.008.000,- Ft-ban határozzameg. A véteIármegfizetésére egyösszegben, iIletve banki hitel felhasználás áva| vanlehetősége u u"uon"I..

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. október l9.
2.) felkén a Józsefvárosi Gazdálkoclási Központ Zrt.-t a tulajdonostárs részére az e|adási ajánlatmegktildésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazd,á]kod,ási Kozporrt Zrt. vagyongazdálkodáši ígrz:gatőHatáľido: 2015. rrovember 30.

A d.öntés végrehajtását végz.ő.szeľVezeti egység: Józsefvárosi Gazdálko dási Központ Zrt.A lakosság széles köľét éľínto döntések esetén az e|őterjesztés előkészí'"1"".l.lu*slata a közzétételnródjáľa: a honlapon.

Budapest' 2015. októbeľ l2.
l'-''L-
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