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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattobbség szükséges.

Tisztelt Y źlr osgazdálkodási és Pénzĺigyi B izottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

1-015' szeptember 0f. napján vételi kérelmet nyujtott bę az źita|a bérelt Budapest VIII.
kerület, Leonardo da Vinci u-záma|attilJ-helyrajzí számí,94 n-2 alapterĺiletű, 3
+ 7l2 szobás, komfoľtos, a kĺizös tulajdonból hozzátartoző 651/10.000 eszmei |rányaddal rendelkező
lakásra.

A bérlő által benyújtott vételi szándéknyilatkozat, valamint az elkészült éľtékbecslés alapján
Taľsaságunk elkészíttette az ingat|an vételarának, valamint elidegenítésének jóváhagyására vonatkozó
előterjesztést. Az e|őterjesztés a|apján a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I238/2oI5'
(XI'30) szárĺńhatároz,atával az ingatlarlvételrárát 9.305.000,- Ft összegben jóváhagýa, valamint annak
elidegenítéséhęz az onkormányzat tulajdonában á||ő lakások elidegenítésének feltételeiľől szóló
33/2013. (Vil. 15.) rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak ťrgyelembe vételével hozzźtjźrullt.

A hatfuozat a|apjáĺ Társaságunk a 2075 . decembeľ 3 . napjáĺ kelt eladási ajánlatot megküldte a bérlo
tészére, ameIyet bér|ő 2015. decęmber 14. napjan kézbez kapott. A bérlő 2016. január 11. napjan
írásban kérte az ajźnlati kötöttség határidejének meghosszabbíttstt. Tĺársaságunk a Rendelet 15. $
(3) bekezdése alapján a szőban forgó ingatlanra vonatkozó elađási ajtn|at ajtn|ati kötöttségét egy
alkalommal, f0I6. február 12. napjtig meghosszabbította. 2016. februtlr Iz. napjrán J--
ismételten kérte az ajźnlati kötöttség határidejének meghosszabbitásźt.

A további hosszabbítás a Tiszelt Bizottság döntése a|apján lehetséges.

Az ingatlanĺa a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormźnyzat (a továbbiakban:
onkormanyzat) havoĺta 27.993,- Ft közös kĺiltség kifizetést teljesít, a béľlő tt|ta| fizetendő bérleti díj
32.92I,- Ft + 41t1ur56.

Javasoljuk az e|adási ajźn|at ajźn|ati kötöttségét a határozat kézhezvéte(étő| számított 30 nappal
meghosszabbítani.

II. A beteľjesztés indoka

Az e|adási ajźtnlat aján|ati kötöttségének második alkalommal történő meghosszabbításáról a Tisaelt
Bizottság j ogosult döntení

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Az eladási ajánlat ajánlati kötöttségének meghosszabbitásával kapcsolatos d<jntés meghozaÍa|a
pénzagyi fedezetet nem igényel.

Az elidegenítés az onkoľmányzat számára kedvezo, mert az onkormányzat terhére felmerülő, az
épĺilet fenntartásával kapcsolatos k<izĺjs költség fizetési kötelezettsége csökken.
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IV. Jogszabá|yi ktirnyezet

Az onkonnányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľoI szóló 33l2O|3. (VII. l5.) önkonnányzati
rendelęt (a továbbiakban: Rendelet) 15. $ (3) bekezdése alapján az aján|ati kötöttséget a vevő
kére]mére egy alkalommal 30 nappal a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése nélkĹil a
vagyonkeze|ő szervezet meghosszabbítja. További egy a|kalommal töftéllő lrosszabbításról a

tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dont. A Rendelet u1yanezen szakasza a|apjźn az aján|ati
kötöttség akézhezvétel napján kezdődik és 30 napig taľt.

Kérem az a|ábbi határ ozat j ava s lat el fo gadá sát.

Határozatijavaslat

.... év .......hó .....nap számuYárosgazdá|kodási és Pénzĺigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigý Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da
VinciuĺŰámalattiEľsz.-u,94m2alapterületűlakásrakiktildötteladásiajtnlat
aján|ati kötöttségét ahatározaÍről szóló éĺtesítés kézhezvéte|éto| számított 30 nappal meghosszabbítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
A lakosság széles k<iľét éľinto döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjének javaslata a kozzététel
módjára:

nem indokolt hiľdetotáblán

Budapest, 2016. március 1.
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