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Előteľj eszt o : J ő zs efv źtrosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. miíľcius 07-ei üléséľe

Tárgy: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása -
Horváth Mihály ftre

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács ottó vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Dravetz Réka refęrens
A napirendet nýlvános ülósęn kell tárgyalni.
A döntés el fo gad ás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g sztiks é ge s.
Melléklet: l db

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és P énzügyi B izottság !

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Bqdapest VIII. keľĹilet, Horváth Mihály térIDszéĺrl a|atti'(IDhrsz.-ú'
44m, alapteľületű, 1 szobás, összkomfortos komfoľtfokozaťÚ, a közĺjs tulajdonból
hozzátartoző 138/10.000 eszmei hányaddal renđelkező lakásľa vonatkozóan a Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) 1988.
október 3l. napjan hatźtrozatlan időre szóló lakásbérleti szetzódést kötött lllal és
rlr|Jal. A bérlęti szętzőđés -I!ha|á|át kĺivetően 2008. novembeľ 23.
i hatállyal módosításra került, mely alapján a lakás kizrárólagos bérlőjévé]vált.

.I' 2075. október 28. napjáĺ vételi szánđéknýlatkozatot nyújtott be a lakás
meglásár|ása iľánt. A kérelemhez csatolta az éwényes bérleti szerzi5đést, valamint a béľleti
dijtartozásvonatkozásábankiá||itottnullásigazo|ást.

ABudapestVIII.kerĹilet,HorváthMihálytérczźlmaIattibérleményelhelyezkedése
HVT teľületet érint. A Rév8 Zrt. űttgý ingatlan elidegenítésének akadá|yźú neĺn Látja, az
elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szeruőđésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Appreal Kollaľ Ingatlanszakéľtő Kft. (Kollar Zo|tźn) 2016. jaruar 22.
napján elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést. Az éľtékbecslés, valamint a fiiggetlen
szakértó felülvizsgá|ata a|apjźn apiaci forgalmi érték 12.320.000,- Ft (280.000 ,- Ft/mz).

Fenti ingatlan tekintet ében az onkoľmányzat tulajdon ában źůIő lakások elidegenítéséről szóló
33/2013. (VII.15.) ĺinkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. $-ában
meghatározott elidegenítést kizźltő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy aBizottságjáruljon hozzá a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér łaD
G szám a|attí lakás vonatkozásában a bérlő,|J részérę töľténő eladási aján|at
kikĹildéséhez, az elkészült forgalmi értékbecslés (releváns adatok az előterjesztés |. szátmtl
mellékletében), valamint a Renđęlęt 19. $ (1) - komfoľtos lakás esetére vonatkozó _



bekezdése a|apján a Íbľgalnri érték 50 oÁ-tnak megĺělelő osszegű, azaz 6'160.000,- Ft Vétęláľ
megjelĺilése mellett.

II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos d<jntések meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult'

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

Az elidegenítés az onkormányzat számára előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni hányadľa
alacsonyabb közös költség fizetési kötelęzettségl.artoz1k. Arnennyiben a tarsasház valamilyen
nagyobb bęruházásrol d<int, annak ďkoltsége is kisebb mértékben terheli az onkorm tnyzatot'

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|apénzugyi fędęzetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormtnyzat tulajdonában átló lakások elidegenítéséről sző|ő 3312013. (VII. 15.)
önkormónyzati rendelet (a tovríbbiakban: RcndclcĐ 2. $ (2) bckezdése szabályozza a dĺjntési
jogköröket, amely szerint 100 millió forintot meg nem haladó beköltözhető foľgalmi éľtékű
lakás elidegenítése esetén aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság đontazelidegenítésľől.

Az e|ővásárlási jog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apjźtn tĺirténik: ,,Ha a|akts az
ál|am tulajdonból térítésmentesen keľült az onkormányzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási
joguk alapjánvásáľolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés a|apján az eladási ajźnlat a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése a|apjánadható ki a vevő részéte.

A vételáľ megźi|apitását a Rendelet 19. $ (1) bekeidése szabályozza:,'Ha'a térítés né.lkiil az
onkormányzat tu|ajdonźtba keľült lakást az e|ővásárlási jog jogosultja, vagy az elhelyezésre
jogosult jogcím nélküli lakáshasználó vásárolja meg' a véte|źr a forgalmi érték 25 oÁ-a, a
valóságos komfortfokozat szęnnt komfoľtos, összkomfoľtos lakás esetében a véte|tlr a
forgalmi érték 50 %o-a.,,

Fentiek a|apjtnkérem a Tisztelt Bizottságoi,'ľ'ogy a döntését meghozni szíveskedjen.
'::..

HATAROZATI JAVASLAT

......./2016. (.. .. ..) számú Yźnosgazđálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat..

AYárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|,) hozzájárul a Budapest VIII. kerĺilet, Ilorváth Mihály tér J szálm alatti,
(-ľsz-.tĺ, 44 m2 a|apteriletű, 1 szobás, összkomfortos, a közös tulajdonból
hozzźúartozó 138/10.000 ęszmei hrínyaddal ľendelkező lakásľa hatźtrozatIan idejrĺ bérleti
jogviszonnyal rendelkezóbérló részére történő eladási aján|at kikiildéséhez az e|késnil|t
forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-źtva| megegyezo összegű,
azaz 6.160.000,- Ft vétęlar kĺizlése mellett.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazđá|kođási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 07.

2.) felkéri alőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározat 1.) pontja szerinti eladási
aján|at kiküldésére, valamint az adźsvéteIi szęrződés alźfuźsára.

Felelős: Józsefuáros i Gazdá|kodási Közpo nt Zrt. vagyongazdźikod,ási igazgatőja
IJatáĺiđő: 2016. május 06.
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A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
A lakosság széles köľét éľintő dcintések esetén az e|oterjesztés elokészítőjének javaslata a
kozzététę| módjáľa: a honlapon

Budapest, 20|6. március 01.

Kovács ottó
v agy ongazd ál ko dási i gaz gatő
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1. szdm melléklet

Horváth Míh lv téľ7

Ďeľlo neve' vetelĺ kéľelem
benyrĺitásának dátuma:

lEI)
2015. oktőber 28.

BéľIó javáľa Íigyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházĺ{s iisszege

Az ingatlan adatai

Vételár
(foľgalmi éľték

Sĺo/o-á'},an):

Hrsz:

-

6.160.000,- Ft

.bľtékbecslésben meghatározott adatok

m'

Az éľtékbecsló álta| megáIlapított
bekiiltiĺzhetó foľgalmi éľték:

Bérletĺ díj Ft/
hĺÓ + Áfa:

onkoľmányzatĺ
albetétek számĺ

44

Komfoľtfokozat
Nyĺlvántaľt.szer

16.017,- Ft

osszkomfortos

27(67)

onkoľmányzatĺ
tulajdoni
hányad

12.320.000,- Ft

Bérletĺ díj mértéke:

Szoba-
szám:

kÖltséselvlĺ lakbér

Egyéb adatok

1

25,46%0

Fajlagos m2
ár:

Mĺiszakĺ állapot leíľása:

Eladást kizíről
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szęrint

280.000,- Ft

Kłiztis kiiltség:

IGEN/NEM

Iírtékbecslés
készítóje' és dátuma:

ElÍdegenítés
kezdeményezé

se

10.746,-Ft

Appreal Kollar
Ingatlanszakéľtó Kft.

(Kollar Zo|tán)
2016. ianutx f2.

onkormányzat
á|taytlĺj

által

Béľleti jogviszony kezdete
és jogcíme:

2008. november 23.
kizárÓlagos bérlo

Fizetési moľál:

mesfeleló


