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Tisztelt Y ár osgazdálkodásĺ és Pénzii gyÍ Bĺzotts á g !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

Az el oterj es ztés tźtr gy źtt képező Budapest Vl[., S zerdahelyi szám al
he|yrajzi számon nyilvántartott 70 m2 alapterületű, |akásingatlanľa vonatkozőan a Yárosgazdá|kodási-és
PénzügyiBizottság968lfOI5.(x.21.)szćmíhatározatábanhozztĄárultavételikérelmetbenýjt[(Dé' bérlők részére toľténő eladási ajźtĺ|at megküldéséhez 7.900'000,- Ft
v éte|ár közlése mellett.

Az URBS Ingatlan Kft. (Yárszegi Dóra) 2015. július 14-én elkészítette az ingat|anĺa vonatkozó
értékbecslést. Az értél<becslés a felülvizsgáIat a|apján a becsült piaci-, forgalmi érték 15.800.000,- Ft
(225.600,-Ftlmz).

A hatfuozaÍ. alapjĄ!Ąsagágunk a 2075. szeptember 25. napján kett Eladási Ąánlatot megkiildte-
rlők részéľe, amelyet nevezettek f015' szeptember 30. napján vettek

kézhez.

Bérlők 2015. október 74-én érkeztetett kérelmiikben a forgalmí énék felülvizsgáIatát kérték.

A forgalmi érték cs<jkkentési kérelmüket azzal indokolták, hogy bizonyos Szęmpontokat az ingatlanforgalmi
értékbecslés elkészítésękor nem vettek figyelembe az a|źlbbiak szerint:
- 

''nem 
vették figyelembe az éľtéknöve|oberuhtaásokat (burkolatok, szaniterek, cirkó-fiĺtés, klíma)

- a bérleméný folyamatosan karbantartották, felujítottźl<, átalakították, azonban a szobákban az ablakok
á||apotamáľolyanrossz,hogy gyakorlati|agbefuj aszé|,ömlikbe azeső aréseken.

- aházban nincs Iift, valamint a 99-es busz miatt elég zajos a környék és ,,reng,, aház.
- afalak repedeznek, mert vizes a pince, süllyed aház, ezt egy statikus is megállapitotta a homlokzat

felújítása előtt, amikor felméľték és lefenyképezték a falakat. Náluk két helyen reped a fal. A hrázban két
küIönböző lakásban az elmúlt fél évben kétszer szakadt le a mennyezet. Három hete beázott az egyik
szoba és a kamľában tovább szakadt a plafon

- az ingatlan hirdetési oldalakon a mi lakásunknál jobb állapotú liftes házakban, jobb környéken, nem
erybe nyí|ó szobtlkkal ľendelkező, hasonló adottságú, összkomfortos lakások 14-15 M Ft körül
mozognak a Magdolna-negyeđben. Ez a lakás akkor érne 15.800.000,-Ft-ot, ha nem ebben abázban
lenne és nem egy lift nélktili fV. emeleten helyezkedne el.''

Mindezeket összefoglalva kérik a vételar csökkentését.

Az iĺgat|arlforgalmi értékbecslés ismeľteti, hogy a lakáson a bérlők felújítást végeztek, elektromos vezetékek
cseľéje, burkolatok cseréje, szaniterek cseréje, kombicirkó kazán és radiátorok cseĘe, padlás szigetelése a
lakás ftilött' klíma szerelése' cisszesen kb. 2,6 M Ft értékben. Burkolatai parketta, laminált és keľámia,
állapotuk osszességében j ó.

A kéľelem a|apjtln Társaságunk szakértőjét megbíauk az értékbecslés felülvizsgá|atźna|, aki a panaszos
levélbęn leírtak a|apján állásfoglalásában aZ a|ábbiakat rogzitette: ,,Az eredeti éľtékbecslés újbóli
felülvizsgálatát e|végezve megállapíthatő, hogy az éľtékbecslésben ľögzített mtĺszaki állapothoz képest a



panaszos levél lényegi új műszaki infoľlllációĺ llem tafta|maz, ezért helyszíni szelrrlc megtańás/rt l]cl].l 1źlrlol.l1

indokoltnak, aház részlegesen fe|újított műszaki á|Iapota ismert.

- figyelembe véve az ovezetet, a ház és a |akás értékbecslésben ľögzített nlĹiszaki állapotát, a.ióváhagyotĺ
árjól tükrözi az értékelt íngatlant, ennek csökkentése nem indokolt.

- a lakás becsült ára megfelel a.jelenlegi ingatlanpiaci tľendeknek is, nlely hibátlan lnĹiszaki á||apot
esetéberrjóval nragasabb lenlle a jelerrleg becsült álrlál

- a lakás foľgalmi értéke jelen mtiszaki á||apotnak megfelelően l5.800.000.,. Ft, ezf25.600 Ft/m2 fäjlagos
árnak felel meg.

A fenti indokok flrgyelembe vételével az értékbecslésben rőgzített 15.800.000,- Ft forgalmi reális,
csökkentése nem indoko|t, azt ĺem javaslom.''

A bérlő és a bérbeadó között nem szĺiletett megá||apodás a felújításokľa vonatkozóan, megállapodás
hiányában a bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek
karbantaľtásaról, bérbeadó a cseréľö|. A bérlok ezen kötelezettségeit a bérleti szeľzodés és az Onkormtnyzat
tulajdonában álló lakások elidegenítés éró| sző|o 33lf013 ' (Vu. 1 5.) számű rendelet is rögzíti.

A fenti indokok Íigyelembevételével - a fiiggetlen szakértő állásfoglalása éľte|mében - a panaszos levélben
foglaltakra tekintettel az eredeti értékbecslésben rögzített 15.800.000,- Ft forgalmi érték csökkentése sem
míiszaki|ag, Sem aZ a|ka|mazottárképzés miatt nem indokolt.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozata|áľa a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult'

III. A döntés célja, pénzügyi hatásä

A dontés előnyos az Önkorm tnyzat számára, mivel az ingat|an értékesítésével az onkorrnányzat
koltségvetési bevételhez jut.

A döntés meghozatal a feđezetet nem igényel , az adásvételből befolyó véte|ár az onkonnányzat költségvetési
bevételeit növeli. Az eladással megszűnik az onkormányzat kozös köttség fizetésikotelezettsége.

IV. Jogszabályi köľnyezet 'fii.
Az onkormányzat tulajdonában á1ló lakások elidegenítésérő| szőLő 33l20I3. (VII. 15.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ręnde(et) f. $ (1) bekezdése szerint: ,,A rende|et hatá|ya a|á tartoző lakások
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testÍilet gyakoro|1a azzal, hogy egyes
tulajdonosi jogok gyakoľlásáľa, a rendeletben meghatározott esetękben a Városgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottságot (továbbiakban: tulajđonosi jogokat gyakorló bizottság) hata|mazza fel. A tulajdonosi döntések
előkészítését és végrehajt.ĺsát a feladattalmegbízottvagyonkeze|ő szervezetetvégzi e|.,,

A Rendelet 2. s Q) bekezdése szerint: 
', 

A l00 millió forintot meg nem haladó beköltözhető forgalmi éľtékű
lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-testület
dont az elidegenítésrő| és az eladási aján|at kiadásáról, továbbá dönt adásvéteti szerzódéssel, továbbá annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az
éĺté|<hatźrtőI fiiggetlenül a Képviselő-testíilet jogköre.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése szerint: ,,Ha az onkormányzat ajźnlati kötottségének határidején belül az
eladási ajźtriatban közölt forgalmi érték felülvizsgźiatát a vevő kéri' a kérelmét a független szakértő
źi|ásfog|a|ttsának ismertetése mellett a Képviselő-testület vagy atulajdonosi bizottság elé kell teqeszteni. Az
aján|ati kötöttség időtartama ilyenkoľ a forgalmi érték felülvizsgźiata iľlánti kérelem előterjesztése és a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság állásfoglalásának kézhezvéte|e kĺjztitti időtartammal megnő.''

A Rendelet 17. $ (3) bekezdésének a) pontja a|apján az értékbecslés során figyelembe kell venĺi, hogy a
bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és beľendezéseinek karbantartásáról.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésiikľe vonatkozó egyes szabályolĺĺól szőLő I993.évi
LXXVil. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 52. s Q) bekezdése alapjtn az önkormányzati és az
állami lakás vételárának megá|lapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásľa fordított és
meg nem téritett éľtéknövelő beruházásinak az értékét.



A Lakástörvény l3. ö (l) bekezdése alapján a lakás lruľko|atainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás
beľendezéseinek kaľbantartásával, fe|újításával, iIletőleg azok pót|ásával, cseré.iéveI kapcso|atos kö|tségek
viseléséľe a béľbeadó és a bér|ő niegállapodása az irányadó; nlegállapodás hiányában a kaľbantaľlással és
fe|újítássa| kapcsolatos kö|tségek a béľlot, a pótlással és cseľéveI kapcsolatos koltségek a béľbeadót teľhelik.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését nleglioztli
szíveskedjék'

HATÁRoZATI JAVASLAT

......./2015. ('....') számúYźrosgazdźtlkodási és PénzĹigyibizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1)aBudapestVIII.'Szęrdahe1yi.'tcaĺID,száma|attiGlĺsz-u,,7Om2
alapteľületű lakás elidegenítésével kapcsolatosan hozott 968lf015. (IX.21.) szánrú hatátozaItlt
vá|tozat|aĺulfenntartja,avételáratnemmódosítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatő
Határidő: 2015. november 16.

2) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt.-t, hogy a határozat 1.) pondában foglaltakľó| és az
ajánlati kötöttségnek az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szó|ő 33l2O|3. (Vil.
15.) onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźn törtéllő meghosszabbodásáľól tájékoztassa a
bérlőket.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 20l5. november l6.

A lakosság széles köľét éľinto döntések esetén az
mődjára: a honlapon

Budapest, 2015. november 9.

előterjesztés előkészítőjének javaslata a kozzététet
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