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BLoTERJEsZTÉs
A Y érosgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság 20 l 5. november f3 -i ĺilésére

Tárgy: Lakás elidegenítéséve| kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóvĺĺhagyása (2 db)

Előterjesaő: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgató
Készítette: Mezei hén ľeferens
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni
A döntés eI fo gadás áh oz e gy szeru szav azattöbbs é g szüks é ge s.
Melléklet: 2 db

Tisztelt Y áros gazdálkodási és Pénztigyi B izottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

1.ABudapestVIIL,Mátyá*té'(Eszáma|atti,-hľsz-ú,48m2a|apteľi'iletÍĺ,2
szobás, komfoľtos, 27|110.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan az onkorrnányzat
határozat|aniđőreszólólakásbérletiszerzodéstkötött2001.november6.napjánteI,
mjnt kizárőlagos bérlővel, miután II 2001. július 1. napjátóI éľvényes béiiBĺársi
jogviszonyát200I. november 1-jén felmondta. A béľleti jogviŚzony kezdő időpontja 1996. augusztus 5'

Ű015.októbeľ19.napjánvételiszándéknyitatkozatotnýjtottbealakásmegvásárlása
érdekében. A kéľelemhez csatolta az érvényes bérleti szerződését, valamint a bérleti díj taľtozás
vonatkozásában kiállított nullás igazoIást.

ABudapestVI[.,MátyastéOszźtma|attibérleményelhelyezkedéseHVTterülętetérint.A
R:év8 Zrt. Árgyi ingatlan elidegenítésének akadályát nem |átja, az eIídegenítés az onkormányzat és a
Rév8 Zrt. szerzódésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Avant.Immo Kft. (BártfaiLász|ő) 2015. október f7-én elkészítette a lakásra vonatkozo
értékbecslést. Az értékbecslő, valamint a független szakénő felülvizsgálata a|apjtn a becsült piaci-'
foľgalmi érték 9. 6 1 0. 000,- Ft (200 .2I 8,- F t.l m,).

Fenti ingatlan tekintetében az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szóló 33ĺfO13.
(VII. 15.) Budapest Józsefuĺáros onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. $-ában
me ghatár ozott elide gen itést kizźr ő okok nem állnak ferľr.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljonhozzáa Budapest VIII., Mátyás tére záma|attilakásĹ
kizarólagosan bérlő,Illtrészéretöľténő eladási aján|atkiktildésehe,, u, 

"Iké",jlt 
forgalmi

éľtékbecslés (releváns adatok áz e|őterjesnés 1. számú mellékletében), valamínt a Rendelet 19. $ (1) _
komfortos lakás esetéľe vonatkozó - bekęzđése alapján a forgalmi érték 50 oÁ-ának megfelelő összegű'
azaz 4.805.000,- Ft vételĺár megjelĺilése mellett.

2. A Budapest VIII., Szigony utca IlI} zźlm alatti,1Jhĺsz=ú, 50 m2 alaptertilehĺ,
2 szobás, cisszkomfortos, 1641100.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozőan az
onkormányzathatźrozatlanidőreszólólakásbérletiszerződéstkötötti995.december1.napjána

lr-. : (r=_* -rrJ:=: l.j.=..:=ť:-.

- 

2015. szeptember 16. napjan vételi szándéknyilatkozatot nyujtott be a lakás
megvásárlása éľdekében. A kéľelemhez csatolta az ér:vényes bérleti szerzodését, valamint a bérleti đíj
tartozás vonatkozásában kiállított nullás igazolást.

A Budapest VIII., Szigony utcalJl szźm a|attíbérlemény elhelyezkedése IIVT területet
nem éńnt.

Bérlő kérésére az Euro-Immo Expert Kft. (Bács György) 2015. október 19-én elkészítette a lakásra
vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslő, valamint a független szakértő felülvizsgálata alapján a becsült
piaci-, forgalmi éľték 1 0. 700. o00, -Ft (21 4.8oO,- F t/ mz).
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Fenti ingatlan tekintetében a Rendelet 7. $-ában llregllatáľozott elidegenítést kizárő okok nenr állnak
fenn.

Javasoljuk,l'ogy.ei"ott'ágjá*MhozzáaBudapestVIII.,Szigonyutca(Eszámalatti
lakástbérlo,trészéretöfténoeladásiaiárl|atkikĹildé;ah;';;;lké;íltĺ,orgalmi
értékbecslés (ľe|eváls adatok aze|őterjesztés l. számú me||ék|etében), va|amint a Rendelet l9' śi (1) _
összkomfoľtos lakás esetéľe vonatkozó - bekezdése alapján a forgalmi érték 50 o/o-ának megfe|e|ő
összegíĺ, azaz 5.350'000,- Ft vételár megjelölése mellett'

II. A beterjesztés indoka

A lakások elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozata|ára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Az eladással kapcsolatos dontés megJlozata|apénmgyi fedezetet nem igényel. A takások éĺékesítéséve| az
Onkormányzat köItségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az onkoimányzat szttmára e|onyös, mert a
cs<jkkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség tartoz1k. Amennyiben a
tarsasház valamilyen nagyobb beruházásról dönt, annak a koltsége is kisebb mértékben terheli az
onkormányzatot.

fV. JogszabáIyi kiiľnyezet

Rendelet 2.s Q) bekezdése szabá|yozza a döntési jogköröket, amely szerint értékhatźLrtő| fiiggoen a
Y ár o s gazdźtlkodás i és Pénzügyi B izottság dönt az e l idegen ítésrő I.

A Rendelet 15. $ (l) bekezdés a|apján az e|adási ajén|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése
a|apjźn adható ki a vevo részére.

Az e|ővásárlási jog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apjtn töľténik: ,,Ha a laktn az ź.i'.Iam
tulajdonból térítésmeňtesen került az onkormányzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási joguk alapjźn
vásáro|hatják meg a lakást.''

A vételáľ megá||apitttsát a Rendelet 19. $ (1) bekezdése szabályozza: ,,Ha atérítés nélkü| az onkormányzat
tulajdonába került |akást az elővásárlási jog jogosultja, vag az elhelyezésľe jogosult jogcím nélkiili
lakáshasználó vásáľolja meg, a vétęlár a foľgalmi éÍték 25 oÁ-a, a valóságos komfortfokozat szennt
komfortos, összkomfortos lakás esetében a vételar a foľgalmi érték 50 %o-a.,,

Fentíek aLapjźnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . ..../f0 | 5. (. . . . . . ) szźtmű Y árosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Viírosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy đ<ĺnt, hogy

I.) hozzájźtnl| az ingat|an-nyilvántaĺásbaq,aeietyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest V[I., Mátyás télŰlll szźlm alatti,48 m2 alapteri'iletű, 2 szobás,komfortos lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére töľténő eladási ajtn|atkiküldéséhez, a
33/20n. (rL l5.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos |akás
értékesítésére meghatározottak szerint, az ę|késnjlt forgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi
érték50%o-átva|megegyezőĺisszegű,4.805.000,-Ftvételarközlésemellett.

Felelős: Józsęfuáľosi Gazdálkodási K<iąpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hatĺáridő: 2015. november 23.

2.) fe|kén a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Kozpofi ZrtĄ a hatfuozat 1.) ponda szerinti eladási ajtnlat
kikĺildésére. valamint az adásvéte l i szęt ző dés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kti4pont Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Határidó: 2015. decembeľ 31.

:.) Ąlzaľ'guz{ĺltodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájéru| az ingatlan-nyilvántartásban a

-De|yrajzi 

számon nyilvántartott' természetbén a Budapest vm., Szigóny utca I
GzámaIatti,50m2alaptertilettĺ'2szobás,összkomfortoslakásrahatározat|anidejrĺbérleti



jogviszonnyal ľendelkező bérlő ľészéľe tofténő e|adási aján|at kikiildéséhez, a 33lfO|3. (V]I. 15.) számú
onkormányzati rendelet 19. $ (I) bekezdésében, az összkomfortos lakás értékesĺtésére meglratározottak
szerint' az elkész'JIt forgalmi éĺékbecslésben megállapitott forga|mi érték 50 %o-áva| negegyezo
összegű, 5.350.000,- Ft vételár kĺjzlése mellett.

Fe|el<ís: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrI. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatźtridő: 2015. november 23'

4') felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt-t a határozat 3.) pontja szerinti eladási aján|at
kikü ldésére' valam int az adásv éte|i szerzo dés me gkötésére.

FeIeIős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatoja
Határidő: 2015. december 31.
A döntés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítój?nek javaslata a közzététę|
mőđjára: a honlapon

Budapest, 2015. november 16.

Tisztelettel: Lz
Kovács ottó

v agy oĺgazdálkodá s i igazgatő

KÉszÍľprľp: JozsprvÁnosl G,łzoÁ.lrooÁsl KozpolrlT ZRT.
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1 szám melléklet

Mátvdstér,łe

BéľIó neve, vételi kéľelem
beny itásának dátuma:

-

2015. oktÓbeľ l9.

Béľ|ó javára Íigyelembe vett
éľtékniiveló

beruházás łisszege

Vételáľ
(forgalmi éľték

507o-ában):

Hľsz:

Ąz ingatlan adatai

4.805.000.- Ft

Ertékbecslésben meghatá

Béľleti díj
Ft/ hő'+ Áfa:

m'

Az értékbecs|ó által megállapított
bektiltiizhetó foľsalnni éľték:

onkormányzati
albetétek szálma

2.507,-Ft

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

48

Béľleti díj méľtéke:

komfortos

9(52\

onkormĺ{nyzati
tulajdoni
hĺĺnvad

rozott adatok

9.610.000.- Ft

szociális lakbér

Szoba-
szám:

Egyéb adatok

19,000/0

2

Míĺszaki állapot |eírása:

Fajlagos m2
árz

Eladást k.jzáró
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

Ktiziis ktiltség:

200.218,-Ft

IGEN/NEM

17.402,-Fr

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Avant.Immo Kft
(Bártfai Lász|ó)

2015. oktÓber21.

cinkormányzat
áItal/bérlÍí á ta|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme:

Fizetési morál:

2001. november 6.
kizáľÓlaeos bérlo

megfelelo



2.szdm melléklet

benyrĺjtásának dátuma:t
2015. szeptember 16.

Bérl neve' vételi kéľelem

Béľló javára Íigyelembe vett
éľtékntiveló

beľuházás łisszege

Vételár
(foľgalmi éľték

507o.ában):

Hľsz:

s.350.000.- Fr

Ertékbecslésben megha tá,r ozott adatok

Bérleti díj
Ft/ hő * Afa:

m2

Az éľtékbecsló á|tal megállapított
bekiilttizhetó foľsalmĺ éľték:

Onkormányzatĺ
albetétek száma

14.810,- Ft

Komfortfokozat
Nyilvántaľt.szer

50 cisszkomfortos

25(s46)
Béľletĺ díj mértéke:

Onkoľmányzati
tulajdonĺ
hánvad

10.700.000.- Ft

koltségelvtĺ lakbér

Szoba-
szám:

Egyéb adatok

5.29%

2

Míĺszaki á||ĺnoŕ |eíľásc

Fajlagos m2
ír:

Eladást kizá'ró
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

Ktiziis kiiltség:
IGEN/NEM

214.800,- Fr

8.090,- FÍ

Eľtékbecslés
készítóie, és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Euro-Immo Kft
(Bács Győrgy)

2015. oktÓber 19.

onkormányzat
áItaVbér| á|ta|

Bérleti jogviszony kezdete
és ioecÍme:

Fizetési morál:

1995. december l.
iozutÓdlás

megfelelo


