
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkoľm ányzat
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága

El ő terj es zt ő : J ózsefv álros i Gazdál kodás i Kozp ont Zrt.

stÍncőssÉeĺĺ
Képv isel o-testületének

, ln
A'. .: .ĺ,.h,,.,,. napiľepd

H 9LYsZ r ĄJ I

március 21-i üIésére

alatti béľIők bérleti jogviszonyának

ELoTERJE'.sZTÉs
a Y árosgazdálkoctási és Pénzügyi Bizottság 2016,

Táľgy: Javaslat a 1083 Budapest, Tĺjmő u.(IlIl . szám
felmondásáľa irányuló döntés visszavonására

Előterjesztő: Kovács ottó vagyongazdálkod ási igazgatő
Készítette: Jakab Andrea irodavézető

A napirendet nyilviános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s elfo gad ás áh o z e gy szeru szav azattobb s ég s z ük s éges.

A Budapest VIII. keľület, T<jmő utca 
-- 

szám a|atti 93,08 m2 alapterÍi|etu,2 szobás,
komfortoskomfoľtfokozatű,önkoľmányZatitulajdonúlakásravonatkozóan-I-r
(született:-,- 2008. április 11.

TÍsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onk ormányzat Képviselő-testülete a I53/1OI4.
(vII.z7.) számú határozatában elfogadta a ,,Megállapodás a Corvin šeta.'y projekt keretszerződés
közcis megegyezéssel történ<ĺ |ezárásá'r6|,, e|nevezésű ńegállapodást (a tovĺbĹiakban: MegóItapodós).
A Mególlapodásban-az onkoľmányzat _ tobbek kĺjzött - vállalta, hogy a négy önkormányzati
tulajdonú épiilet önkormányzati bér|eményeiből a lakókat kiköltözteti, továbbá a két éľintett
társasházban|évó önkormányzati tulajdonú albetéteit kiüríti, az épületeket lebontja , és azezt követően
kialakított építési telkek tulajdonjogát ingatlancseľe űtjaÍI átadja a Coľvin Sétfury Program
me gv al ó s ítás áb an r észtv ev ő Coľv in Zľt. t észér e.

napjan kötöttek bérleti szerzłĺdést, hatfuozatlarl időre. (A tárgyi lakásra
neje,ĺE1977.jínius15-énkötöttekbérletiszerződést,mely
módosításra került).

Tekintettel arra, hogy bérlők nem fogadták el sem aZ onkormányzat áIta| a hatályos jogszabályoknak
megfelelően felajánlott - az ingat|anszakértő által meghatźrozott 21.100.000,- Ft forgalmi érték 8Ovo-
ának megfelelő - 16.880.000,- Ft összegű pćnzbcli tćrítóst, scm a fclajánlott cserelakásokat, és bérleti
szerzođés kcjzcis megegyezéssel történő megszüntetésére tett több hónapos egyeztetések
er.etlrrrértyĹelerrek rrlar.atltak, a Ylarosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság LL04I20L5. (XI.02.) számú
határozatában hozzájátl|t a béľlők bérleti szerződésének rendęs fęlmondással tciľtęnő
felmondásłíhozbeko|tozhető és a jogszabá|yoknak megfelelő cserelakás kijeltilésével.

A bérlők lakásbéľleti jogviszonya az onkormányzat nevében és megbízásábóI e|járő Dľ. Lóľránth
József jogi képviselő által 201,5. december 16. napján kelt levélben, 2016. március 3I. napjára
felmondásra keriilt, és cserelakásként a Budapest VIII. kerület, Koszoľtí u. Illll szám
alatti 81 m2 alapterü|etíi,3 szobás, komfortos komfoľtfokozat(l _ beköltiizhető ĺillapotban Iévő _Iakás
|ett nev ezettek r és zét e f elaj ánlv a.

Bérlők időközben egyeztetéseket kezdeményeztek, melynek eredményeként2016. február 19. napján
Társaságunknál benffitott kéľelmĹikben a Váľos gazdáikodálsi és Pénztigyi Bizottságtó| atáĺgyi lakásra
_ jelenleg még fennólló _ |akásbérleti jogviszonyuk közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében
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történő megszüntetését kérelmezték. A pénzbel i megvőitáls összegét 17'500.000,- Ft összegbenjelölték meg.

Az aktualizált ingatlanfoľgalmi szakvélemény megismerését követően Társaságunk, az abbanfoglaltakľa figyelemmel, valamint annak érdekeben, hogy az onkoľmányzat a vá|Ia|tkötelezettségének minél hamarabb eleget tudjon tenni - önkormányzati érdekb ő| _ azépület rnielőbbikiüľítése, illetve le!91e3 miatt úgý döntött, hogy elfogadásľa javasolja a bérlők által íľásbankérelmezett 17.500.000,- Ft pénzbeliiéľítés kifizetéšável történő szerződéJmegszüntetését a TiszteltBizottságfelé.

Azonban aPénzúgyiÜgyosztállyal történt egYeZtętés a|apjan, a bérlők részére_ pénzbeli térítés címén_ fizetendő 17.500.000,-.Ft.összeg pénzügyi-ředezete;jä"ĺág 
""'-b;;;ĺ.*,. luĺiu.l a kĺiltségvetést&intó kérdésekben Képviselő-testtĺlôti dtĺnJés sztiksége"s, és a Képviselő-testület 2Ot6. április 7 . na;ýnülésezik legközelebb annak érdekében, hogy a bérlők lakásbérleti jogviszonyának közĺjsmegegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében töftéňő megszĹintetése megvalósulhasson - a Tisztelt

B izottság korábbi dontésének visszavonása szükséges.

Fentiekľe tekintettel, javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a Budapest VIII. keľület, Tömo utca O(-száma|atti93,08m2alapterü|etu,2szobás,komfortoskomfoľtfokozatú'önkorrnányzati
tulajdonú lakás tekintetében ĺts, (-(született

-estbérlőtársakbéľletijogviszonyánakfelmondásávalkapc"solatosII04|20I5. (XI.02.) száłmú,hatáłrozat 1) pontjában foglaltakat vonja vissza.

II. A beteľjesztés Índoka

A bérlők lakásbérleti jogviszonyának felmondására iriányuló korábbi bizottsági döntés visszavonására
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A Budapest VIII. kerület, Tĺimő u.Oszám alatti önkormányzati tulajdonban lévő bontásra kijelölt
ingatlanban lakó valamennyi bérlő kihelyezéséve| az épu|etbonthatóvá válik.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi lakás bérlői a résztikľe kijelölt cserelakást nem fogadják el, és adott
esetben ha a jelenleg használt lakást nem'adnák vissza az onkormźnyzatbirtokába, a Budapest VIII.
kerület, Tömő utcaIl számalatti lakás kiürítését csak éskizáiő|ag polgráŕi freres eljĺírás''
jogerős bírósági lezánásátkövetőén, végľehajtási eljĺárás ĺtirĺn leľletne érvénye'ít'*i:.'..- .:, ,.

A bíró'lgyakorlatot"is figyelembe véve, ezek az e|jfuá,sok hosszri időt, akár éveket is igénybe vehetnek,
ezért annak érdekében, hogy az onkormányzat a vátla\t kötelezettségének minél hamarabb eleget
tudjon tenĺli _ cinkormányzati érdekbo| _ az épület mielőbbi kitirítése, illetve lebontása miatt,
mindenképpen a megegyezés a lehető |egcé|ravezetőbb, legköltséghatékonyabb, illetve a leggyorsabb
|ezár ása ennek az ĺjgynek.

Enĺrek pénzigyifedezeteaz onkormányzat2016. évi kĺĺltségvetésében jelenleg nem biztosított, ezért
arľrak érdekében, hogy a bérlők lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés
ellenében töľténő megszüntetése megvalósulhasson, aTiszte|t Bizottság korábbi döntésének _ mely a
bérlĺĺk lakásbéľleti jogviszonyának felmondásával kapcsolatos _ a visszavonása sziikséges.

IV. Jogszabályi környezet

A dontés a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában áI|ő lakások bérbeadásának
fe|téte|eirol, valamint a lakbér méÍtékérĺJ| szóIó 76/2010. (m'08.) számú ľendelet 36. $ (3) és (6)
bekezdéseiben foglaltakon alapul:

(3 ) Ha a bérleti jogviszony megszťintetését a míndenkor hatáIyos helyi vóros rehabilitóctóról szóló
önkormónyzati rendeletben rögzített feladatok ellótósa érdekében a bérbeadó kezdeményezi,
hatórozatlan időtartamú bérlet esetén, HVT I terĹileten a pénzbeli térítés az ingatlanforgalmi
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(6)

szakértő által meghatórozott forgalmi érték 80o/o-a, HVT II - HVT V teriileteken a pénzbelitérítés az ingatlaýbrgalmi szakéitő dltal meghatároz:ott.forgatmi érték 60vo-a.

A pénzbeli térítés minimum 25 vo-ót a mególlapodĺis alĺiírĺisakor, a fennmaradó részt pedig alal<ns birtokbaadĺźsát.kijvető 15. napon belül kell bérlő részére megfizetni. A lakist amegĺźllapodĺis aldírdsĺźt kovető 45 nafon belüI ą volt bérlőnek ki ketl üríteni és át kelt adnia ab é rb e adó s ze rv e ze t ne k,

Fentiek alapján kérem az a|áhbihatározat javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az IIO4/2Ol5.(xI.o2.) számlj,hatá'rozat
1) pontját visszavonja.

Felelős: Józsefviírosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 2016. mĺárcius 21.

A döntés.végrehajtásá tvégzőszeľvezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo ntZĺt. 
... .]

A lakosság széles körét érintő döntések esetéň az előterjesztés előkészítőjéĺekjavaslata aközzététe|
mődjára:

nem indokolt hirdetotáblán

Budapest, 20|6. március 21.
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