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ELoTERJESZTÉS
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20|6.január 18.i üléséľe

Tárgy: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladásĺ ajántat jóváhagyása _
határozott idejű béľleti jogviszony (1 db)
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igazgatő

Készítette: Dravetz Réka ręfęľęns, Mezei Irén referens
A napirendet nýlvlános ülésen kell targyalni.
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Melléklet: 1 db

Ti sztelt Y árosgazdálkodási és P énzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

ABuđapestVIII.kerület,Vasutca.tD.szźma|atti,tľrrsz.-u,
58 m' alapteru|etí| 2 szobás, komfortos, a közös tulajdonból hozzźltartozć, 227l|0,000
tulajdoni hanyaddal rendelkező lakásra vonatkozóan az onkormányzathatározott időre szóló
lakásbéľletiszętzodéstkötöttaze|ozo,elhunytbérlőélettársáva|t|20I2.
szeptember 01. napjátóI2013. augusztus 31-ig szóló időszakľa jogviszony folytatás jogcímen,
majd ezt követően 2013. szeptember 1. napjától 2018. auguszfus 3I. napjáigtartó,hatátozott
időľe szóló béľleti szerzőđés került a|źńrźsa.

20|5. október 2|. napjáĺ vételi szándékný|atkozatot nyújtott be a lakás
megvásár|ása érdekében. A kéľelemhez csatolta az érvényes bérleti szerződését, valamint a
bérleti dij tartozźs vonatkozásában kiállított nullás igazo|źĺst.

ABudapestVIII.kertilet,VasutcaffiszámaIattibérleménye1helyezkedése
HVT tertiletet érint. A Rév8 Zrt. tárgý ingatlan elidegenítésének akadályát nem |átja, az
elidegenítés az onkoľmányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem éľinti.

Bérlő kérésére az URBS lngatlan Kft. (Várszegi Doru) 2015. novembeľ 4-én ęIkészitettę a
lakásra vonatkozó értékbecslést. Az éľtékbecslĺj, valamint a fiiggetlen szakértő feltilvizsgálata
a|ap1źn a becstilt piaci-, forgalni éfték 17.500.000,-Ft (301.574,- Ft/nr,).

Javasoljuk, hogy az onkorm ányzat adja meg az e|ídegenítéstkizarő ok alól a felmentést, mely
a|apján nem idegeníthető el az a lakás, amely határozott időre béľbe van adva. A kizźtrő
feltétel a|ka|mazźsa a|ő| a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság adhat felmentést. Az
ingatlan vonatkozźtsában az onkormányzat tulajdonában źiIő lakások elidegenítéséről szóló
3312013. (VII.15.) onkormźnyzati ręndelęt (továbbiakban: Rendelet) 7. $-ban meghatátozott
elidegenítésétkizárő egyéb ok nem á1l fenn.

A felmentés megadása és a lakás elidegenítése az onkormányzatnak előnyös. A Képviselő-
teshilet I04/20I5' GV. 16.) számuhatźtrozatźryal elfogadottkozép és hosszú tźtvu gazdasági
programban a|egalább 10 albetét szátmű épületek esetében, ha az onkotmáĺyzattulajdonában
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Javasoljuk, hogy a Bizottsźryjáruljon hozzá a

}szám alatti lakás vonatkozásában bérlő'

álló albetétek szálna legfeljebb 3 db, vagy az onkonnányzati tulajdoni hányad 5 oÁ a|atti, az
elidegenítést tűzte ki célul. Az e|idegenítés a döntéssel osszhangban van.

Budapest VIIL kerĺilet, Vas utca Đ
zére történő eladási aián|at

kiküldéséhez, az elkészĹilt forgalmi értékbecslés (releváns adatok az előteľjesztés 1.

számúmellékletében), valamint a Rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján - a HVT lll.
területen batározott időre szólóan bérbeadott lakás esetéľe vonatkozó - a forgalmi érték
|00 oÁ-ának megfelelő összegtĺ, azaz 7],500.000'- Ft Vételár megjelölése mellett.

II. A beterjesztés ĺndoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos dontések meghozatal ára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az e|adással kapcsolatos döntés meghozata|a pénzügyi fedezetet nem igényel. A lakás
éľtékesítésével az Onkormźnyzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az
onkormányzat számára elonyös, męrt a csökkenő tulajdoni hźrnyadra alacsonyabb k<izös
költség fizetési kötelezettség tartozlk. Amennyiben a társasház valamilyen nagyobb
beruházásról dönt, annak a k<iltsége is kisebb mátékben terheli az onkorm źnyzatot.

IV. JogszabáIyi köľnyezet

Az onkoľmtnyzat tulajdonában á||ő lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII. 15.)
önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (2) bekezdése szabályozza a döntési
jogköröket, amely szerint 100 millió forintot meg nem haladó bekĺĺltözhető forgalmi értékű
lakás elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dont az elidegenítésről.

A Rendelet 7. $ (1) Đ pontja és (3) bekezdése a|apján a hatźlrozott időre vagy feltétel
bek<ivetkeztéig bérbe adott lakásokľa vonatkoző elidegenítési tilalom a|ől a Bizottság
felmentést adhat.

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapján az ę|ađásí aján|at a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizoÍtság döntése alapján adható ki a vevő tészétę.

Az elovásátlási jog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése alapján történik: ,,Ha a|akäs az
á|lam tulajdonból térítésmentesen került az onkoľmtnyzat tulajdonába, a béľlők elővásáľlási
joguk a|apjźn vásarolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján: ,,Az a) b) pontokban meghatározott eseteken
tll|, ahatźrozottiđőre szőIóan vagy feltétel bekövetkezéséig bérbe adott lakást bérlője részéte
a forgalmi érték 95 %o-ának megfelelő vételáron lehet eladni, kivéve a HVT III. területén
elhelyezkedő lakást, amely esetében avétę|ár a forgalmi érték 100 oÁ-a.,,

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a dontését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . . . ..1201 6. (. . . . . .) számű. Városgazdálkodási és Péľzügyi bizottsági határozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon
nýlvántartott, természętben a Budapest VIII. keľület, Vas utca szam
a|atti,58 m2 alapterületu, 2 szobás, komfortos komfort fokozatú lakás vonatkozásában
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fennálló eliđegenítéstkizźrő feltétel _hatétrozott idejű bérleti jogviszony - alól'



Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatfuidő: 2016.január 1 8.

2.) hozzćýárul az ingat|an-nyilvántaftásban alnheĘľajzi szánron nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Vas utca 

-szám 

alatti,58 Inz
alapteľületű,f szobős, komfortos komfort fokozatú lakásľa vonatkozó cladási ajćln|at bćľlő
tészéte történő megküldéséhez, a vétę|źttnak a forgalmi érték 100 %o-ában, azaz
17.500.000,- Ft összegben történő kĺjzlése mellett.

Felelős: Józsefüáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6.januar 1 8.

3.) felkéri a Jőzsefvfuosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatćrozat 2.) pontja szeńnti eladási
ajánlat kiktildéséľe, valamint az adź-svételi szerzóđés a|áírására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 2016. március 3 1.

A dĺjntés végrehajtásátvégzo szewezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
közzététe| módjára: a honlapon.

Buđapest, 20t6.január 1 1. ILć
Kovács ottó

v agy ongazd álko dás i i gaz gatő
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1. szám melléklet

Vasutuae

Béľló neveo vételi kéľelem
benyr,ii tás ĺĺnak dátum a :(m

2015. oktÓber21.

Béľ|ó javáľa figyelembe vett
éľtékntive|ó

beruházás iisszege

Vételáľ
(foľgalmĺ éľték
100%-ában):

(-rf,
IIľsz:

Az ingatlan adatai

17.s00.000.- Ft

Eľtékbecslésben meghatározott adatok

m2

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiilttizhetó foľgalmĺ érték:

onkormányzati
albetétek szíma

Béľletĺ qíj Ft/
hĺí + Afa:

s8

Komfortfokozat
Nvilvántart.szeľ

22.582,-Ft

komfortos

Onkoľmányzati
tulajdonĺ
hányad

2(38)

17.500.000.- Ft

Béľleti díj mértéke:

Szoba-
szám:

koltséselviĺ lakbéľ

Eevéb adatok

2

3,37%o

Fajlagos m2
írz

Eladást kizáró
feltétel fennáll-e:

Míiszakĺ állapot leírása:

értékbecslés szerint

301.574,-Ft

rGEN/NEL4

Kfiziis ktiltség:

Éľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

Elidegenítés
kezdeményezése

10.440,- Ft

IIRBS Kft
(Váľszegi dÓra)

2015. november 4.

<inkormányzat
źitavbért' ä|ta|

Béľleti jogviszony kezdete
és jogcíme:

20If. szeptember 5.
jogviszony folytatás 1 évľe

2073. szeptembeľ 1.

ismételt bérbeadás 5 éwe

Fizetési moľál:

męgfęleló


