
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkonn ányzat" Képviselő-testtlJĘtének
Váľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsźrya . ) a\
Előterjesztő: Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási KözpontZrt. ,--).j..'.l'..ł'.sz. napirend

ELOTERJESZTÉS
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határ ozat|an idej ű béľleti j ogviszony

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,Farkas Ors vagyongazdźůkodásiigazgatő
Készítette: Mezeí kén referens
A napirenđet nýlvános tilésen kell tárgyalni.
A döntés el fo gađ ás áh oz egy szeru szav azattöbb s é g s züks é ge s.
Mel lékl et : ö sszofo glal ő tśtb|azat

Tisztelt Y tĺr o s gazdä|kodási és P énzügyi B izottság !

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

közös tulajdonbóI hozzá hrtoző 1 03/1 0.000
n apj án kelt b éľl eti s zerző dé s s e| határ o zat|an

ABudapestVIILkeľti1et,RfüócziútĹI-száma|atti,-tsz.-il,60m2
alapteriiletű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatű, a
tulajdoni hányaddal rendelkező lakás 1987. április 13.
időre szólóanCs nej keľült béľbęadásra.

(Eés 016. janurír 27. napjźn vételi szanđéknýLatkozatot
nýjtott be a lakás megvásĺíľlása érđekében. A kérelemhęz csatoltźk' az éwényes béľleti szeľződést
valamint a bérleti đij tartozás vonatkozásában kiállított nullás igazo|ást.

ABudapestVIil.kerület,RĺĺkócziúGzźtmaIattibérleményelhelyezkedéseHVT
területet nem érint.

Bérlő kéréséľe az Avant.Immo Mérnöki és Igazságngyi Szakértői Kft. (Bártfai Lász|o) 2016.
február 23-án elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést, amely alapján a fiiggetlen szakértő źita|
jóválragyott, becsült piaci-, forgalmi éľték 18.480.000,- Ft (307.930,-Pt/mz).

Fenti ingatlan tekintetében az onkoľmányzat tl,s'|ajđonában álló lakások elidegenítéséről szóló
33120|3. (VII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ręnde|et) 7. $-ában megfiatfuozott
elidegenítéstkizźrő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjríruljonhozzáaBudapestVIII.keľület,Rákócziút-
szaĺllalattilakástbé'{ő,Gésészérę|.tirténőelac1ásiaján|at
kikiildéséhęz, az ęIkésajlt forgalmi értékbęcslés (releváns adatok az előteľjesztés 1. számri
mellékletében), valamint a Rendelet 19. $ (l) -komfortos lakás esetére vonatkozó _ bekezđése
a|apjan a forgalmi éľték 50 %-anak megfelelő összegű, azaz 9.240.000,- Ft vételáľ megjelölése
mellett.

II. A beteľjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések megllozatalára aTisztelt Bizottság jogosult.
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III. A döntés célja, pénzĺigyĺ hatása

A lakás értékesítésével aZ Önkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az
onkoľmányzat számára előnyos, mert a csökkenő tulajdoni hźnyadra alacsonyabb közös költség
fizetési kötelezettség :artozik. Amennyiben a tźrsasház valamilyen nagyobb beruházásről dönt,
annak a költsége is kisebb mértékben teľheli az onkormányzatot. Az eladással kapcsolatos döntés
meghozatal a pénzigý fędezetęt nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

Az onkormányzat tulajdonában á||ő lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII. 15.)

önkormányzati rendelęt (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (f) bekezdése szabá|yozza a döntési
jogköröket, atle|y szerint értékhatártól fiiggően aYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság đont az
elidegenítésrĺĺl.

Az elővásárlási jog gyakoľlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján tĺjrténik: ,,Ha alakás az állam
tulajdonból térítésmentesen keľĹilt az onkormźnyzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási joguk
a|apján vásárolhatj ák meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapjźn az eladási ajźn|at a tuIajdonosi jogokat gyakorIó bizottság
döntése a|apján adható ki a vevő részére.

A vételár megéů|apítását a Rendelet 19. $ (1) bekezdése szabtůyozza: ,,Ha a térítés nélkül az
onkormányzat tu|ajdonába keľĺilt lakást az e|ővásźrlási jog jogosultja, va1y az elhelyezésre jogosult
jogcím nélktili lakáshasználó vásárolja meg, a véteIár a forgalmi érték 25 oÁ-a, a valóságos
komfortfokozat szęnnt komfortos, összkomfoľtos lakás esetében a vételar a forgalmi érték 50 o/o-a.

Fentiek a|ap1źn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

.......12016. (......) szrámú Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat..

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy d<int, hogy

1.) hozzájźrul az ingatlan-nýlvĺántaľtásban íII he|yrajzi számon nýlvantartott,
természetben a Budapest V[il. keľület, Rákóczĺ út-szĺĺm alatti, 60 m2

alapteľÍiletii' 2 szobás, komfortos lakásľa hatźtrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező
bérlő részére történő eladási aján|at kiktildéséhez, az elkészült forgaImi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték 50Yo-áva|megegyezíő ĺjsszegű, azaz9.240.000,- Ft véte|ár közlése
mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazđálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺíridő: 2016. április 18.

2.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazđálkodási Közp ont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldésére, valamint az adtsvéte|i szerzőđés a|áírásfua

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatrĺridő: 2016. máius 31.



A dontés végrehajtás át v égző szerv ezetj
A lakosság széles körét érintő döntések
mődjára: a honlapon

Budapest, 20|6. április 12.

e gysé g : J ózsefvárosi Gazdálkod ási Közpo ĺt Zl1,
esetén az el oteľj esztés e lőkészítőj ének j avaslata a kozzététe|

igazgatő
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1. sz m melléklet

ndruczine

Béľló neve, vételi kéľelem
beny jtásának dátuma:

II.
2016. ianuár f7 .

Béľ|ó javára figyelembe vett
értékniĺveló

beľuházás tisszese

Vételáľ
(fel jításĺ kiiltség

50 7o-ában):

Hrsz:

-

Az ingatlan adatai

9.240.000,- Fr

m2

Béľleti qíj Ft/
hrí + Afa:

Eľtékbecslésben meshatározott adatok

Az értékbecsló által megállapított
bektilttizhetó foľgalmi éľték:

onkoľmányzatĺ
albetétek szźtma

\)
\ť\N

\

Komfortfokozat
Nyilvántart.szer

20.909,-Ft

60 komfortos

6 (7r)

Béľletĺ díj méľtéke:

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

18.480.000.- Fr

Szoba-
szám:

ktjltséselvii

Esvéb adatok

8,4ryo

z

Mííszaki áIlapot leíľása:

Fajlagos m2
átz

Eladĺíst |<lzírćl
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

Kłiziis ktiltség:

307.930,- Ft

rGEN/NE!4

T6

Ertékbecslés
készítóje' és dátuma:

.995,- Ft

ElidegenÍtés
kezdeményezése

Avant.Immo Kft
(Bártfai LászIó)
2016. február f3.

onkormányzat
áLtaVbér|ó á.Jta|

Béľleti jogviszony
kezdete és jogcíme :

Fizetési moľál:

1987. áprilís 01.
bérbeadás

meefelelo


