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ELoTERJEsZTÉs
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság20t6. ápľilis l8-ai ülésére

Táľgy: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladásĺ ajánlat jóváhagyása
@udapest VIII. keľület, Leonaľdo da Vincĺ u-lD

Előteľjesztő: Józsefuiírosi Gazdálkodási Kozpont Zrt, Farkas ors vagyongazdálkođási
igazgatő

Készítette: Dravetz Réka referens
A napirendet nýlvános ülésen kell táľgyalni.
A dĺinté s elfo gadás áh oz e gy szetú szav azattobb s é g s zük s é ge s.
Mel léklet : os szefo gla|ő tábléLzat

Tisztelt Y źtosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

ABudap^estVIII.kerület,LęonardodaVinciutlszttma|attGtsz.-
í, 32m2 alapteriiletű, komfoľtos, a kĺjzös tulajdonból hozzfiartoző 365l|0.000 eszmei
hĺínyaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a Budapest Főváros VIII' keľĹilet Józsefuiírosi
onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) határozatlan időľe sző|ő lakásbérleti
szerződést kötött 2000. június 05. napján-al (továbbiakban: Béľ1ő).

Béľlő 2016. február 15. napjĺán vételi szĺíndéknýIatkozatot nýjtott bę a lakás megvásarlása
iránt. A kérelemhez csatolta az éwényes bérleti szerzőđést, valamint a bérleti dii tartozts
vonatkozásélbankiá||ítottnullásigazolást.

ABudapestVIII.keľĺilet,LeonaľdodaVinciu.ilIszźrna|attibér1eménv
elhelyezkedése HVT területet nem érint.

Bérlő kérésére az Avant.Immo Mérnöki és Igazságasy\ Kft. (Baľtfai Lász|ő) 2016. marcius
07. napjźn elkészítette a lakásra vonatkozó ért-ékbecslést. Az értékbecslés, valamint a
független szaké-rtő fe|u|vizsgźt|ata alapján a lakás piaci forgalmi értéke 6.880.000,- Ft
(214.9f7,- bt/mz).

Fenti ingatlan tekintetében az onkormányzattutajđonában álló lakások elidegenítéséről szóló
33l20I3. (VII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendeĺet) 7. $-ában
me ghatán o zo tt elidegen itést kizźr ő okok uenr állnak fenn'

Javasoljuk, hogy a Bizut[súg jĺruljon hozz{t a Budapcst Vlll. kerület, Leorrardo da Virrci u. r(- szám a|atti lakás vonatkozźsában Bérlő, 

- 

részére tĺjrténő
eladási ajántat kiküldéséhez, az elkészült forgalmi értékbecslés (relevans adatok aZ
e|őtetjesztés 1 . számú mellékletében), valamint a Rendelet 19. $ (1) _ komfortos lakás esetére
vonatkoző _ bekezđése alapján a forgalmi éľték 50 %o-ának megfelelő összegű, azaz
3.440.000,- Ft vételár megielölése mellett.
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II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos đontés meghozata|áraaTisztelt Bizottságjogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Az elidegenités az onkormányzat számára előnyĺis, mert a csökkenő tulajdoni hányadra
alacsonyabb közös költség ťlzetési kötelezettség l'artozik. Amennýben a társashźn a
későbbiek soľán valamilyen nagyobb beruhazásról d<!nt, annak a költsége is kisebb méĺtékben
terheli az Onkorm ányzatot,

Az elađással kapcsolatos đöntés meghozatalapénzigý fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet

Az onkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről sző|ő 3312013. (VII. 15.)
önkormányzati rendelęt (a továbbiakban: RendęleĐ 2.$ (2)bekezdése szabá\yozza a döntési
jogköröket, amely szerint 100 millió forintot meg nem haladó beköltĺizhetĺĺ forgalmi éľtéktí
lakás ęlidęgcnítésc ęsętén a Váľosgazdálktx]ási és PénzĹigvi BiztltĹság tl(int az eliclegenítésľől'

Az elővásárlási jog gyakoľlása a Rendelet 9. !i (2) bekezdése a|apjäntĺirténik: ,,Ha a lakźls az
állam tulajdonból térítésmentesen került az onkoľmźnyzat tulajdonába, a bérlők elővásáľlási
jog'k a|apján vásáľolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapján az e|ađź.si ajánlat a fulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése a|apján adható ki a vevő részére.

A véte|źn mega||apítását a Renđelet 19. $ (1) bekezdése szabá|yozza: ,,Ha a térítés nélkül az
onkoľmányzat nilajdonćĺba került lakást az e|ővásźt|ási jog jogosultja, va1y az elhelyezésre
jogosult jogcím nélktili lakáshasználó vásárolj a meg, a véteIćn a forgalmi érték 25 oÁ-a, a
valóságos komfortfokozat szęnnt komfortos, osszkomfoľtos lakás esetében a vétęIár a
forgalmi érték 50 oÁ-a.,,

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a đöntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVA$LAT

......./20|6.(..... .) szttműYárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hattnozat:

A Viíľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

L.) hozzájárul a Budapest VIII.rIozZEaru|a|Judapestvltl.keľület'LeonąríodaVinciu.TszttmaIaÍti,

-hľsz.-ti, 

32m2 alaptertilettĺ, 1 szobás, komfortos, a kĺjzös tulajdonból
keľfileĹ Leonardo Vĺnci u.eszám

hozzźttntoző 365110.000 eszmei hányađdal rendelkező lakásra hatźrozat|an idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkezóBérIó tészéte t<jrténő eladási ajźn|at kiküldéséhez az elkészült
forgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi érték 50 o/o-áva| megegyező összegű,
azaz 3.440.000,- Ft vételrĺľ közlése męllett.

Felelős: Jőzsęfvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Hatźridó 201 6. április 1 8.

2.) fe|kén a Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvétęIi szetződés a|áirásáta.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási KözpoĺtZtt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 20l6.június 2 1.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetí egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
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A lakosság széles köľét érinto döntések
kozzététe| mőđjttra a honlapon

Budapest, 2016. április 12.

esetéľl az javaslata aeloterj esztés előkészĺ

KÉszĺrpľĺp: JózsppvÁnosl GĺzoÁlxoDAsl KoZPoNT ZRT.
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1. szám melléklet

Leonardo daVinciu.J

Béľló neve, vételi kéľelem
benyrĺĺtásának dátuma :

-

2016. február 15.

Béľ|ó javáľa figyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházás tisszege

Vételár
(foľgalmĺ éľték
50 7o.ában):

-r

Hrsz:

3.440.000,- Ft

Eľtékbecslésben meghatározott. adatok

Bérletĺ díj
Ft/ hő + Áfa:

mz

onkoľmányzatĺ
albetétek száma

Az értékbecs|ó áItal megállapított
bektĺlttizhetó foľsalmi éľték:

I 1.082,- Ft

Komfoľtfokozat
Nyilvántaľt.szeľ

JL

ľ-ť

Béľleti díj méľtéke:
rr(22\

komfoľtos

onkormányzati
tulajdoni
hányad

6.880.000.- Ft

Szoba-
szám:

kĺjltséselvtĺ

Egyéb adatok

48.63%

I

Eladást |<lzáró
feltétel fennáll-e:

Mĺĺszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2

ź,ľz

Ktiziis kiiltség:

értékbecslés szerint

15.330,- Ft
célbefizetés: 40. 150.- Ft

TGEN/NEM

214.927,-Ft

Eľtékbecslés
készítóie, és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Avant.Immo Kft.
(Bártfai LtszIó)

2016. március 07.

cinkormányzat
á|taVbér| á|ta|

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme :

Fizetési moľál:

2000.j nius 05.
véslesesítés

megfelelo


