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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése
A Budapest VIII. keľület, József kľt.- szám a|atti,I-}hrsz'-u,55 m2
alapteľtiletű' 1 szobás' komfortos, a közos tulajdonból hozzátartoző 1.26/|0.000 tulajdoni
hanyaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi
onkormányzat (tovthbiakban: onkormányzat) előbéľleti jog alapján 201|.január 28. napjató|
2014. szeptember 30. napjáig szóló lakásbéľleti szerződéSt kötött 

-al. 

A
határozott idő lęteltével a béľleti szerzőđés további 5 évre meghosszabbításra került 2014.
október 01. napjátó|2019. szeptembeľ 30. napjáig.

2016. február 08. napján vételi szándéknyi|atkozatot nyújtott bea
bérletiTaľsaságunkhoz a lakás megvásáľlása éľdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes

szerződését, valamint a bérleti díj megfizetéséľől szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése HVT III. terriletet éľint, a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének
akadályát nem |átja, mivel a terĺiletre vonatkozóan semmilyen szeľződésben vá]Ialt
kötelezettség nincs.

Az URBS Ingatlan Kft. (Hetzmann András) á|ta| 2016. március 0l-én elkészített és a
fiiggetlen szakértő által felülvizsgá|t értékbecslés alapján a lakás piaci-, forgalmi értéke
1 8.400.000,- Ft (334.28 1,- Fťm,).

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat adja meg azon elidegenítést kiztľ.ő ok alóli felmentést,
mely alapjĺĺn nem idegeníthető el az a lakás, amely határozott időre bérbe van adva. Akiztľő
feltétel a|ka|mazása aIő| a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság adhat felmentést' Az
ingatlan vonatkozásában az onkormanyzattu|ajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló
33/2013. (VII. 15.) önkormányzati rende|et (továbbiakban: Rende|et) 7 . $-ában meghatźrozott
egyéb elidegenítésétkizáró ok nem áll fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljo1hozzá a Budapest VIII. kerüIet, József k,t.-
szźrn alatti lakás bérlóje, 

- 

részére történo eladási aján\at kiküldéséhez, aZ
elkészült forgalmi éľtékbecslés (releváns adatok az e|oterjesztés l . számu mellékletében),
valamint a Rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapján _ a HVT III. területenhatározott
időrę szólóan bérbeadott lakás esetéľe vonatkozó _, a forgalmi érték 100 %-ának megfelelő
összegű, azaz 78.400.000'- Ft vételár megjelölése mellett.
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II. A beterjesztés inĺloka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések nreglrozataláľa u T.isztelĺ t3izottság jogĺlsult.

III. A döntés cé|ja, pénzĺigyi hatása

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|a pénzugyi fędezetet nem igényel. A |akás
értékesítésével az Önkoľmányzat koltségvetési bevételhez jut. Az i|idegenĺté s az
onkormanyzat számáľa előnyös. mert a csökkęnő tulajdoni hányadľa a|acsonyabb közös
költség fizetési kotelezettség Íartozik. Amennyiben a táľsaslráz va|ami|yen nagyobb
beruházásról dĺjnt, annak a költsége is kisebb mértékben teľlieli az onkorm ányzatot.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet
Az onkorményzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről sző|ő 33/2OI3' (VII. 15.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.E Q) bekezdése szabá|yozza a döntési
jogkciröket, amely szerint 100 millió forintot meg nem haladó beköltozheto forgalmi éľtékű
lakás elidegenítése esetén aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az eIídegenítésľől;

A Rendelet 7. $ (1) Đ pontja szeľint függetlenüI attól, hogy az épület elidegenítésre va|ó
kijelölése mikoľ történt, nem elidegeníthető a határozott időre vagy feltétel bekcjvetkezéséig
bérbe adott lakás. A Rendelet 7. $ (3) bekezdése alapján a határozott idore vagy feltétel
bekövetkeztéig bérbe adott lakásokra vonatkozó elidegenítési tilalom alóI a Bizottság
felmentést adhat.

Az e|ovtsárlási jog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján töľténik: ,,Ha a|akás az
áI|am tulajdonból térítésmentesen keľült az onkormányzat tulajdonába, a bérlok elővásárlási
joguk a|apjźnvásárolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (l) bekezdés alapján az e|adási aján|at a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottság döntése alapján adható ki a vevő részére,

A Rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapján:
,,c) Az a) b) pontokban meghatározott eseteken túl, a hatátozott időre szólóan vagy fęltétel

bekovetkezéséig béľbe adott lakást bérlője részéte a foľgalmi érték 95 %o-ának megfelelő
vételiíľon lehet eladni, kivéve a HVT III. területén elhelyezkedő lakást, amely esetében a
véte|ár a forgalmi érték l 00 %o-a.,,

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a dontését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

......./2016.(..... .) szźműVaľosgazdálkođási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántaľtásban a ĺI hetytajzi számon
ny1|vźntartott,természetbęnaBudapestVIn.keľület,Józsefkľt.ĺEszám
a|atti, 55 m2 alapteriilehĺ, 1 szobás, komfortos komfort fokozatú lak7Ivonatkozásában
fennálló elidegenítéstkizárő feltétel -hattlrozoťt idejű bérleti jogviszony - alól.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatátidő: 2016. április 25.
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2.)hozzájáru|azingatlan-nyilvántartásbana-lheIyrajziszámonnyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľüIet, Jőzsef lĺľt. ĺE szfurl alatti, 55 m2
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alapterĹiletű, 1 szobás, komfortos konrfoľt fokozatú lakásľa votlatkozó claclási ajálrlat béľlo
részérę torténő megküldéséhez, a vételáľnak a forgalnri éľték l00 %-ában, azaz
18.400.000,- Ft összegben tĺjrténő köz|ése nlelletĹ'

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Köz1lol.ltZrl' vagyongazdálkodási igazgató.ia
Határidő: f0|6. ápri|is 25.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺ.-t a határozat 2.) ponda szeľinti e|adási
aj ánlat. kiküldé séľe, valamint az adásv étel í szerződé s me gk cité s é ľe.

Felelos: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hataľidő: 2016. június 30.

A döntés végrehajtástttvégző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpontZrt,
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|óterjesztés elokészitőjésnkjavaslata a
kozzététe| mő đj ar a: a honlap on.

Budapest, 20|6. április 1 9.
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1. szám melléklet

J zsef k riłtłfl

Béľló neve, vételĺ kéľelem
benyrĺjtásának dátuma:

2016. február 08.

Bérló javáľa figyelembe vett
éľtékntiveló

Vételáľ
(foľgalmi éľték
100%.ában):

Az insatlan adatai

18.400.000,- Fr

BéľIeti qíj Ft/
hő + Afa:

Az éľtékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó forgatmi érték:

ékbecslésben meghatáľozott adatok

onkormányzatĺ
albetétek száma

Komfoľtfokozat

Y
't'$.. o

Nyilvántart.szeľ

Önkormányzati
tulajdoni
hányad

18.400.000,- Ft

Bérleti díj méľtéke:

koltséselviĺ lakbér

b adatok

E|adást kizáró
fe|tétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

334.8f1,-Ft

Értékbecslés
készítóje, és dátuma:

8.525,- Fr

URBS Ingatlan Kft.
(Hetzmann András)
2016. március 0l .

Béľleti jogviszony kezdete és
jogcíme:

20|4.oktÓber0|.
5 éves hosszabbítás elöberleti

Fizetési moľá|:


