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Tisztelt Y źtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényátlás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

ABudapestVIII.kerület,A1ft'ldiu.lIDsztlma|atti,-hĺsz.-ú,45m2
alapterÍiletrí,2 szobás, komfort nélkÍili liomfoľtfokozatl, aközös tuląjdonbő|hozzátartpz,ő 317lfi,a11
c.ľzmei hányaddal rendelkezö lakásľa vonatkozóan a Budapest Föváros VIII. kerület Józsefuárosí
onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat) 1998. majus 13. napján határozat|an időre szóló|akásbéľletiszerződéstkt't.ĺtt(EelésÜ-albérlőtársijogviszonyban
'ij bérbeadás jogcímen. A bérleti szęrz(5dés 2007. februtr 16. napjan módosítĺásra těđttb

lFha|á|amiatt. Ezt követően a lakás kizáľólagos beilojefu'

-r.képviseletében 

eljáĺó dr' Papp Zo|tźo- 201'5. november 18. napján vételi
szánđéknyilatkozatot nyujtott be a lakás megvásarlása irant. A kérelemhez csato1ta meghaia1mazásźĺ,
az érvényes bérleti szmzodést, valamint a béľleti dij tartozás vonatkozásában kiállított nulla. igazolźtst.

A Bizottság az e|adási aján|at kiadásĺĺľól szótó dĺintés meghozatala előtt az onkormźnyzat
tulajdonában álIó lakások elidegenítésérőI sző|ó 3312013. (VIÍ. 15.) önkormányzati ľendeleí (a
továbbiakban: Rendelet) 15. $ (2) bekezdése szerint jogosult megvizsgálni abérlő szociális helyzetět
(a bérlő anyagi lehetőségeit, köľtilményeit, az ingat|arl vásĺárlás fedezětének meglétét) a Családsegítő
bevonásával. kodánk felkérésére a Jôzsefvárosi Szociiális Szolgáltató és Gyirmeĺĺ'.óléti Kdzp-ont
kömyezettanulĺnányt készített, amely az a|ábbiakat tarta|mazza:

Előzetes telefonos egyeztetést követően 20|6. o|. 18. napjĺán személyesen kereshik felE
é1 a komfort(Oa fenti címen, aki liányával,

nélkĺili komfoĺtfokozatu lakásban dolgozik, elmondása szerint kb.nettD Ft-ot keres. ,q. frzetffi-es a óśauařpoiiE[.oí1rs.000,- Fř) kívtil más bevételi forrása
elmondása szerint nincsen. Azegy főre eső jövedelem kbG r.t.

Korabban volt lakbér elĺnaradása, kb.275.oo},- Ft, de ezt 2015. őszén ismerősök trámogatásáva|
kiťĺzette. Elmondása szerint az adott |akást azért szeretné megvásrárolni, meľt a vásĺárlást kĺĺvetően
szerętné elcserélni egy másik lakásra, mely nem a kerületben ta|á|hatő. Elmondása alapjrán
megtekintette a cseľelalęíst, đe annak címét nem fudta megmondani. Megbeszéltiit hogy paräap
múlva telefonon érdeklődök a cserelakás címéről. Ezt többszöľ megtetttik, de mindig tĺterĺvĺlasĺ
kaptunt továbbra sem fudta, hogy hot található az á|ta|amegtekintett csereĘatlan . Azngryédet egy
ismerőse ajźnlotta.

biaosídak sztlmára.
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Á,7|ítź,sa szerint a vásĺárláshoz szĺikséges péĺut testv ereí,EE
J-is az onkormanyzattó|bére|lakást. A Díjbeszedési Iľoda tájékoztatása szerint bérlő
2016. ťebruaľ 23.ĺapjźtíga bérleti díjľa vonatkozőaĺ37}.934,- Ft ĺisszegű tőketartozást halmozott fel.



A Budapest VIII. kerület, Alfř'ldi u.- szám alatti béľlemény elhelyezkedése HVT
teľületet érint. A Rév8 Zrt' tárgyi ingat|an elidegenítésének akadá|yát nem látja, az e|idegenités az
onkormány zat és aRév8 Zľt. szerződésben vállalt kĺitelezettségeinek tetjesítését ném érinti.
A bérlő kérésére az Appreal Kollár Ingat|anszakértő Kft. (Kollár zo|tán) 20l5. december 1l. na-pján
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslés, valamint a fuggetlen szakěrtő
feliilvizsgálata a|apjźna piaci forgalmi éľték 9.860.000,- Ft (219.000,- Ftĺmz).

Fenti ingatlan tekintetében a Rendelet 7. $-ában megfiatźnozott elidegenítést kizaró okok nem állnak
feĺľr.

A fentiekre tekintettel _ figyelembe véve a bértő anyagi he|yzetét és nem egyértelmiĺ nyilatkozatait,
valamint, hogy olyan személy segítségével vásárolná meg az ingatlant, aki mága is tetemes hátralékot
halĺnozott fe| az önkormányzati bérlemény kapcsián - nem javasoljuk a Tiszett Bizottságnak a
Budapest VIII. kerület, Alňldi u.II szźm a|atti lakás vońatkozásźlban a uerlo;ltjl(F reszére történő elidegenítést.

II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés megllozata|ára aTiszte|t Bízottság jogosult.

m. A döntés célja, pénzügyi hatĺńsa

A döntés az Onkormźnyzat szÁmára előnyös, meľt ingatlanvagyona nem csökken,"pénztigyi hatását
tekintve pedig további bérletidíj bevétellel sziámolhat.

A dĺintés meghozata|apénzligyi fedezetet nem igényel.

rV. Jogszabálý kiiľnyezet ' .: ,1'

Az onkoľmźnyzattulajdonában álló lakások elidegenítéseről szóló 33/f0|3.(VII. l5.) onkoľmányzati.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (2) bekezdése szabźt|yozzaa döntési jogk<iröket, amely szerint
!00 millió foľintot meg nem haladó beköltöżlető forgalmi értékű la6s ěfidegenítése esetén a
Ý źltosgazÄálkodási és Pénzügyi Bizottság dont azelidegenitésről.

Fentiek alapjénkérem a Tiszelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

.,,..../201'6. (......) szźmľ6YárosgazdálkodásiésPénzügyibizottságihatźrozat:
t, ,1, .;. 

. .r1. 
..J.

A Vaľosgazđílkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dön| hogy nem jálru| hozzä a Budapest VIIr.keľü|et,ÁIÍi'ldiu.-Dszźma|atti,(Űtĺ",-..,3,,45m2alapterübta,zszobás,
komfort nélktili komfortfokozatí lakásra hatfuozat|an idejű béľleti jogviszonnyál rendelkezÍ5 bér;,ő
részére t<jrténő eladási aján|at kikĺildéséhez.

Felelős: JózsefurárosiGazdáLkodási Központ Zrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. m:árcius 07.

/
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A döntés végrehajtását végz(i szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
A lakosság széles körét érintő dcintések esetén az e|őterjesnés előkészítőjénekjavaslata a kőzzététe|
módjara: a honlapon.

Budapest, 20|6. március 0 l.
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1. szám melléHet

Atfrildiu.1-

BéľIó neve, vételi kéľelem
beny jtĺísĺínak dátuma:

Bérló javára Íigyelembe vett

Vételáľ
(forgalmi {66P

25Yo-ában,1:

2.465.000,- Ft

Béľ|eti díj Fť
hĺí + Áfa:

Az értékbecsló által megállapított
bekiiltiizhetó foľgalmi érték:

onkormĺínyzati
albetétek száma

onkormĺĺnyzati
tulajdoni
hányad

9.860.000.- Ft

Mĺĺszaki állapot |eíľása:

Eladást kiz ről
feltétel fennĺíll-e:

'i.,. u i

219.000,- Ft

1 1.458,- Ft + 6.696,- p,
célbefizetés 20|6'|2.31-

Eľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

Elidegenítés
kezdeményezés

e
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ApprealKollár
Ingatlanszakértö Kft.

(Kollár Zo|tén)
2015. december 11.

Béľleti jogvÍszony kezdete
és jogcÍme:

Fizetésĺ moľál:

megfeleló


