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Tisztelt Y ár osgazđálkodási és Pénzĺigyi B izottság !

I. Tényá|Iás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

ABudapestVm.kerület,Rákóczi.it(EI.záma|attietsz.-ú,50m2
alapteľületű, 1 szobás, összkomfortos, a közös tulajdonból hozzá tartoző I.062|100.000 tulajđoni
hányadda| rendelkező lakásľa vonatkozóan a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
tnkormányzat (továbbiakban: onkormányzat)hatźrozat|an időre szóló lakásbérleti szerződéstkötött,
a lakásbérleti szeruődés a|apján 1986. január 7-eike|tezéssel (vélhetően elírás történt, a helyes dátum:
1987.janut,r7.)eEzal.łlakásbéľlőjét,abérlőkijelölésijogjogosu1tjakénta
Pénzügyminisztérium Vám és Pénzügyőrség országos Parancsnokság jel<ilte ki 1986. december 27.
napj an ke|t, f3 / 3 9 2 / I 9 8 6 . számí VP o P Y I. határ o zatáb aĺ.

(EI 2O|O. március 23. napjźn vételi szándéknyilatkozatot nyrijtott be a lakás megvásárlása
érdekében. A kéľelemhez csatolta az éwényes bérleti szerződését, valamint a béľleti díj tartozás
vonatkozásában kiállított nullás igazo|ást. A Gazdálkodási, KerĹiletfejlesztési, Költségvetési és
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a727/2010. (V. 05.) száműhatározatźtva|hozzájáru|t az e|adási aján|at
béľlő ľészére töľténő kiktildéséhez, majd azt követően az 1373/2010. CWII.12') szźtmíhatározatáva| az
aján7ati kötöttség meghosszabbitásához. Bér|ő az eladási ajźn|at ajźn\ati kötöttségének határidején
belül nem kötott adásvételi szeruodést tekintettel arra, hogy a bérlőkijelöIési jogľól lemondó
nyi|atkozat az ajtn|ati kötöttség határidején belül nem került benyújtásra.

ĺIl2015. december l-jén ismét benýjtotta vétę|i kérelmét. A kérelemhez csaÍolta az
éľvényes bérleti szerződését, valamint a bérleti díjtntozás vonatkozásában kiállított nullás igazo|ást.

Az ingatIan elhelyezkedése řrVT terülętet nem érint.

Bérlő kérésére az tIRBs Ingatlan Kft. (Vincze Viktor) 2016. jaruár 11-én elkészitette a lakásra
vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslő valamint a fiiggetlen szakéľtő felülvizsgál ata alapjtn a lakás
becsült piaci-, forgalmi értéke i 4. 600. 000, -Ft Q9 2.000,- Fthď),

Fenti ingatlan tekintetében az onkormányzattulajdonában álló lakások elidegenítéséről sző|ő 33120|3.
(v[.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. $ (1) bekezdésében meghatározott
elidegenítéstkizárő okok nem állnak fenn.

A béľIőkijelöIési joggal érintett lakás elidegenítéséhez annak jogosultja járulhat hozzá, valamint a
szolgá|aÍi és vállalati bérlakásként bérbeadott lakás felett ľendęIkezrijogosult ny1|atkozhatarról, hogy
a lakás e jellege megszűnt-e, és a lakás eladható-e. Harmadik személy hozzájáru|ását a béľlő köteles az
eladási ajénlat kiadásáról szóló tulajđonosi döntés meghozata|áigmegszerezni.
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A Nemzeti Adó- és VáInhivatal Központi |rányítás Fejezeti és |rányitási Főosztá|ya részérő| 2o16.
március 1 1. napján érkezett levél alapján a Nemzeti Adó- és Vámlrivatal, mint a Vám_ és
Pénzügyőľség álta|ános jogutódja fenti ingat|an béľlőkijelölési jogáľó| 20|6. mtrcius 1. napjáva|
|emond, és hozzájźru|ását adja az ingaÍ|all jelenlegi bérlője, 

- 

részére töľténő
elidegenítéséhez.

Az egyes állanri tulajdonban lévő vagyolltáľgyak önkormányzatok tulajdonába adásźtról szóló l991.
évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 43. $ (1) bekezdése alapján, ha a szo|gźl|ati lakást a
szolgálati jellegének megszüntetése után az önkormányzat e|idegeníti, a szolgálati lakás felett
rendelkezni jogosult állami szervet, a rendelkezési jogáról való lemondása ellenében, a vételár 70 o/o-a

illeti meg.

A lakás utárĺ az onkormányzat 28.779,- Ft/hó kĺizös költséget ťĺzęt. ATársasház 2 db önkorm ényzati
tulajdonú albetéttel renđelkezik, ame|yhez a társasházi kozös tulajdonból összesen 12.046/100.000
eszmei tulaj doni hány ad tartozik.

Amennyiben a Bizottság hozzájźlru| a Budapest VI[., Rákóczi úte szám alatti Iakás
bérlője,lDrészére töfténő eladási aján|atkiküIdéséhez, az e|késztlt forgalmi éľtékbecslés
(releváns adatok az előterjesztés I' számű mellékletében), valamint a Rendelet 19. $ (1) bekezdése
alapjźna forgalmi érték 50 Yo-tlnakmegfelelő összegű, azaz7.3OO.O00,- Ft vétę|tr megjel<ilése mellett,
akkor a vonatkozójogszabályok alap1ána vevő ťĺzętésikötelezettsége a k<ivetkezőképpen alakul:

A vevő á|ta|befizetett vételár a tulajdonos és a bérlőkijelolési jog jogosultja között a következőképpen
oszlik

az onkoľrnányzatot mesillető bevétel a befolvt bevétel 30 o/o=a 1.226.400.-Ft

a volt VPoP-t (ielenles NAV-ot) meeillető bevétel. a befolvt bevétel 70 %-a 2.861.600.- Fr

vételá ľ ľészletekben töfténő

vételáľ 7.300.000,- Fr
vételár előleg, avételár 20 oÁ-a (nem jár rá semmilyen kedvezmény) 1.460.000.- Ft
fennmaradó véte|ttrĺész (a vételaĺ 80 %-a) 5.840.000.- Fr

egyösszegtĺ fizetés esetén a fennmaradő véte|árrészre járó 55 %o-os keđvezmény 3.f12.000,-Ft

a kedvezmény levonása után fizetendó véte|árrész (a fennmaradó vételáľrész 45 oÁ-a) 2.628.000.- Ft

az adásvéte7i szerződésigmegťlzetendó teljes vételĺíľ (20 % + a feĺrnmaradó
véteĺátész 45 %-a) 4.088.000.- Fr

A r esetén
vételáľ 7.300.000,- Fr
véte|áLr előIeg, avételćr 20 oÁ,a (nem jar rá semmilyen kedvezmény) 1.460.000.- Fr
fenĺmaľadó vételárrész (avéte|ár 80 %-a) 5.840.000,- Ft

azÖnkormányzatotmegil|ető bevétel a befolyt bevéte| 30 Yo-a 438.000.-Fr

a volt VPOP{ (elenleg NAV-ot) megillető bevétel a befoly bęvétel 70 o/o-a 1.022.000.-Fr

fennmaradó vételárrész (avételár 80 %o.a) s.840.000.- Fr

+



15 évre szóló részletťlzetés esetén a havi részlet a jegybanki alapkamattal(I,35o/o)
számolva

35.858.-Ft/hó

az Önkonnányzatotmesi||ető bevétel a befolv bevéte| 30 %o-a 1.0.757.-Ftlhő

a volt VPoP{ (|elenleg NAV-ot) megillető bevétel a befolyt bevétel 10 Yo-a 25.101.-Ft/hó

Tekintettel arra, hogy az onkormányzatrészére megťlzetendő vételár 70 %o-tra a Nemzeti Adó- és
Vámhivataljogosult,nemjavasoljukaBudapestVIII.kerület,Rákócziút-szám
alatti lakás elidegenítését.

A vételár egyösszegben történő megfizetése esetén a 4.088.000,-Ft összegbő| az onkormányzatot
megillető véte|árrész |.226.400,- Ft (30 %) leľľre.

II. A beterjesztés Índoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozata|ára aTiszte|t Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzůigyi hatása

A lakás elidegenítését nemjavasoljuk, tekintettel arľa, hogy a Tĺirvény 43. $ (1) bekezdése a|apján
a hefolyó vételámak csak 30%-a illeti meg az onkormányzaÍ'oÍ.,

A dontés kedvező az onkoľmányzat számtra, mivel a továbbiakban is a béľlő bérleti díjat fizet az
onkormányzattészére, amelynek összege az e|őteľjesztés időpontjában28.77g,-Ft+ ÁFA/hó.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

Az onkormányzattulajdonában ál1ó lakások elidegenítéséről sző|ő 33l2O13. (VII. 15.) onkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (2) bekezdése szabá|yozza a döntési jogk<iröket, amely szęrint
érték,határtől fiiggően a 100 millió forintot meg nem haladó bekoltözhető forgalmi értékű lakás
elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstę dönt az elidegenítésľől.

Az e|ővásárlási jog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése alapján tĺjrténik: ,,Ha a |akás az á||am
tulajdonból térítésmentesen keľült az onkormányzat tu|ajdonába, a bérlők elővásárlási joguk a|apján
vásárolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapján az eladási aján|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
döntése a|apján adható ki a vevő részére.

A vételar megállapítását a Rendelęt 19. $ (t) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja szabá|yozza: ,,Ha a
térítés nélktil az onkormányzat tulajdonába került lakást az ęlovásárlási jog jogosultja, vaw az
elhelyezésre jogosult jogcím nélkiili |akáshasználó vásaľolja meg' a vételaľ a forgalmi érték25 %o-a, a
valóságos komfortfokozat szennt komfortos, összkomfortos lakás esetében a véte|tĺ a forgalmi éľték
50 oń-a.

A Rendelet 21' $ (1) bekezdése alapjárr ,,A lakás béľlője, va1y a vele egy tekintet alá eso szenlély a
véte|źr f0 %o-ának megfizetését követően a fennmaradő részt
a) aszerződés megkötésekor egy összegben vagy
b) részletękben
teljesíti.''

A Rendelet 21. s Q) bekezđés szęrint az (I) bekezdés a) pont a|apján kötött adásvételi szerződés
esetén a vevőt _ az (1) bekezdés szeľint megfizetendo f0 oÁ-on feltil - fennmaradó véte|źrrészre 55 oÁ

kedvezmény illeti meg.

A Rendelet 8. $ (1) bekezdés a) pontja szabźiyozzaa harmadik személy hozzájźtu!ását, jővtlhagyásźÍ
igénylő eseteket, mely szeńnt a jogosult járulhat hozzá az eliđegenítéshez, ha a lakás tĺjbbszöros
bérlőkijelĺ]lésijoggal érintett, illetve a b) ponda szerint aszoLgtiati és vállalati bérlakásként bérbeadott
lakás felett rendelkezni jogosult nyi|atkozhat aľľól' hogy a lakás e jellege megszűnt-e és a lakás



eladható-e. A Rendelet B' $ (2) bekezdése alapján harmadik személy jóválragyását,hozzájárulását a
bér|ő köte|es az e|adási aján|at kiadásáró| szóló tulajdonosi döntés meghozata|áigbeszerezni. Eladási
aján|at kiktildésére vonatkozó döntés a hozzájárulás hiányában nem hozható' Amennyiben a
hozzájáru|ásľa jogosult a nyi|atkozatát kikotésekke| adja ki, azokat az adásvéte|i szerződésben
rogziteni, és a vevőnek vállalni kel|.

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tu|ajdonába adźsáró| szóló l99l.
évi XXXil. törvény 43. $ (1) bekezdése a|apjźn, ba a szolgálati lakást a szo|gá|atijetlegének
megszüntetése után az önkormányzat e|idegeníti, a szo|gá|ati lakás felett rendelkezni jogosult állami
szefyet, arendelkezési jogáról való lemondása ellenében, avéte|tľ 70 %o-a illeti meg'

Fentiek alapjáĺkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozní szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . .. ../201 6. (. . . . . . ) számú Városgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági hatźrozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá az ingatlan-
ny1lváftartźtsbanatňe|yrajzis"á.oonyi1vantafio1t,természetbenaBudap".ivlu.
keľület,Rákócziút-száma|atti,50m2alapterületű,1szobás,összkomfoľtoslakásra
határozat|an idejiĺ bérletijogviszonnyal ľendelkező bérlő részéretörténő eladási ajźn\atkiküldéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkođási Központ Zrt. vagyongazdálkoclási igazgaÍoja
Hatáľido: 201ó. április 18.

A döntés végľehajtását v égzó szerł ezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkod ási Koryont Zft .
A lakosság széIes körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjav akozzététe|
módjára: a honlapon.

Budapest, 2016. ápn|is 12'
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1. 'szám melléklet

A4 ingatlan adatai

RákőczitłtT

benyrĺitásának dĺítuma :
Ilérlĺi neve, véte|i kéľelem

Ertékb ecslésben megha tír ozott adatok

t
2015. decembeľ 01.

Béľló javáľa Íigyelembe vett
értéknłiveló

beľuházás tisszege

Vételár
(foľgalmi éľték

50oÁ.ában\:

Iĺľsz:

7.300.000,- Ft

Béľletĺ 9íj Ft/ hő +
Afa:

m2

Az értékbecsló által megá|lapított
bekiĺ|ttizhetó foľgalmi érték:

onkoľmĺĺnyzati
albetétek szíma

50

Komfoľtfokozat
Nyĺlvántart.szeľ

18.438,- Ft

cisszkomfortos

2(72)

onkoľmányzati
tulajdonĺ
hányad

14.600.000.- Ft

Bérletĺ díj mértéke:

Szoba-
szam:

kÖltségelvÍĺ lakbér

tgyéb adatok

r2,0sio

1

Eladást |łizáró
feltétel fennáll-e:

Fajlagos m2
ír:

Mĺĺszaki állapot leíľása:

értékbecslés szerint

292.000"- Fr

IGENM

Kiiziis ktiltség:

Éľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

Elidegenítés
kezdeményezése

28.779,-Ft

URBS lngatlan Kft.
(Vincze Viktor)
f0I6. ianuźtr I1,

ónkormányzat
áItaU\!4| ĺ! a]

Béľletĺ jogvÍszony kezdete és
jogcíme:

1986.januar 7. (helyesen 1987.
jaĺuźr 7 ,)

bérlo kiielciléssel

Fizetési morál:

megfeleló
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Czuppon Zsolt mb. iľodavezető
részéte

Józsefváľosi Gazdálkodásí Kiizp ont Zrt.
Y agy ongazd álko d á si lgazgatő ság
Buđapest
Losonci 2.
1083

Tisztelt Iľođavezető Úr!

TájékoztatoÍÍt, hogy a Neĺnzeti Adó- és Vámhivatal,

tézó.. Nedľó Gy<ĺľgy,né ftzls
Telefonszám: 373-1,|f8
E-mail: nedro.gyorglme@nav.gov.hu
Ugyszám; 22181'68lrL2
Hivatkozási szám: LHE-8 62/2/2015,
Mellékletek száma: .
Tárgy ilIlakásügye
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mint a Vám- és Pénzügyőľség általános
jogutódjaaberlö-kíjeki1ésijogábatartozóBudapest,v[I.'Rákóczĺútszám
alatti lakás béľlőkijeliilesi jogáľĺó| z0L6. máľcius 1. napjával lemond, és hozzájállrulását
adj a az in gatlan j elenlegi bért.őj e'-Irészéľe tii ľtén ő elÍdegenítéséh ez.

TájékoztatolĺJ" hogy az eg'yes állami tulajdonban Iévő vagyontáľgyak önkoľmányzatok
tulajdonába adásáľól szróll 1991. évi )offiIII. tiiľvény 43. $ (l) értelĺnében abban az
ęsetben, ha ..a nenr nrunkaköľľe'l kapcsolatos szolgáIatĺ lłkást a szolgálatĺ jellegének
megsztintetése után az iinkoľrn*nyzat elĺdegeníÉi' a szolgálati lakás felett ľendelkezrĺ
jogosult átlgmi szervet' a ľenđelkezési jogáľól r'aló lemonđĺĹsa ellenében, a l'ételáľ 7aoń.x
illeti meg".

Feĺrtiek alapjfu kéľerrq bog5' a lakás eiidegęnítéséből befolyt vételiźLt 7a %-źLt a NÁV
Központĺ lľányítása 1Ü(}230Ü2-00299389 szárnú száĺrrlaszámáta az elídegenítést kĺĺvető 30
napon belril átutalna az iítutalas megtĺirténtérćil a fenti rĺgyszánrĺa tcjľtérrő hivatkozassal
értesítést ktĺldeni, valamint a lakás elidegenéséľe vonatkozó ađĺłsvételi szerzödés masolatát a
Ieriti címľe rrregkrildeni szíĺ,eskędjék.

Je|enhozĄáruIást a béľlő íľásbeIi keľelméľe adtarn ki'

Szír.'es egyĺittmli k(ĺĺ|ćsfĺ mcgk o sz.ono m.

Budapest, 2016.febrváĺ ,,ft ,,

ezľedes
zętőW

1054 Budapes| Széchený u. 2.; teĺefon: (L\ 428 5l00; telefax: (1) 428 5ĄĄĄi e-ľlall.' ki.fif@nav.gov.hu (,
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