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Tisĺelt Y árosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

ABudapestVI[.kerület,MáýástérGzáma|atti1ttsz-u,48m2alapteľĺiletiĺ,
2 szobás, komfortos, f71/|0.00a tu|ajdoni hányadda| ľendelkező lakásľa vonatkozóan az onkormźnyzat
határozat|anidőreszó|ólakásbér|etiszerződéstkötött200l.november6.napjáŰe|,
mintkizárólagosbérlővel,miután|D200l'júliusl.napjátő|eivłlyes-oe.lotľsi
jogviszonyát2001.november1-jénfelmondta.-Ibérletijogviszonyánakkezdő
időpontja l996. augusztus 5. napja.

-2015. 

október |g. napján vételi szándéknyi|atkozatot. nyujtott be a lakás
megvásár|ása érdekében. A kéľelemhez csato|ta az éľvényes bérleti szerzódését' valamint a bér|eti dij
megfizetésérőI szóIó nullás igazo|ást. A Váľosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság a 1186120|5. (xI.
23.) számű határozatáva| hozzź|áru|t az eladási aján|at bér|i5 részére történő kikiildéséhez. Bér|ő az
eladásiaján1atajánIatikötöttségénekhatáridejénbelülnemkötöttadásvételiszeľződést.t

a-2016. április 5. napján ismét benyújtotta vételi kérelmét a szükséges mellékletekkel'

A lakás elhelyezkedése HVT terüleÍet épnt, a Rév8 Zľt. tźtgyi ingatlan elidegenítésének akadályát nem
|átja, az e|idegenítés nem érinti az onkfrmányzat szerződéses kötelezettségeit.

Bér|ő kéľésére az Avant.Immo l<f,. (Báľtfai Lász|ő) 2015. október 2I-én elkészítette a lakásľa
vonatkoző étékbecslést. Az éľtékbecslő, valamint a fiiggetlen szakértőjóvahagyás ttval a becsült piaci-,
forgalmi érték 9.610.000,- Ft (200.2|8,- Fím2) volt. Független szakéľtő tliltali, 2016. ápn|is ls-i
aktua|izźiást követően a becsĹilt piaci, forgalmi érték: t3.f50.000,-Ft (276.l2O,-Ftlm'; ĺisszegben kenilt
megá|Iapítźsra.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzäaBudapestMII.keľĺilet,MátyástérQszám
alatti |akást kizárő|agosan bérlő,-részére töľténő eladási aján|at kikĺildéséňez, az
e]készült foľgalmi értékbecslés (releváns adatok az előterjesztés 1. számú' męllékletében)' va|amint az
Oĺ.lkorményzat tulajdonában á||ő lakások elidegenítéséľőI szóló 33/20|3. (VII. t5.) önkormányzati
rendelet 19. $ (1) _ komfortos lakás esetére vonatkozó - bekezdése a|apjána forgalmi érték 50 %-ának
megfelelő összegíĺ, azaz 6.625.000,- Ft véteIár megiel<ilése mellett.

II. A beterjesztés ĺndoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozata|tra aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés cé|ja, pénziigyi hatása

Az e|adással kapcsolatos d<jntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel. A lakás éľtékesítéséve1 az
Onkormźnyzat kĺiltségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az Önkormányzat szźtmára előnyös' mert a
csökkenő tulajdoni hźlnyadra a|aesonyabb közös költség fizetési kötelezettségtartozik. Amennyiben u 
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táľsasház valamilyen nagyobb |reľuházásľol clönt, annak a költsĺlgc is kisolrlr lnéľtéklrcn teľtle|i az
Onkormányzatot.

IV. JogszabáIyi környezet

Az onkormányzat tu|ajdonában ál|ó lakások e|idegenítésérőI szóló 33lf0|3. (V|l. l5.) önkoľnr áľlyzaĹi
ľendęlet (a továbbiakban: Rendelet) 2' $ (2) bekezdése szabályozza a döntósi jogköľöket, alne|y szäľinĺ
l00 millió forintot meg nem ha|adó bekö|tözhető forga|mi értékü lakás e|idegenítése ěsetén a
Y ár osgazdźtl kodási és PénzÍi gyi B izottság dont az e I i degen ítésrő l.

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapján az e|adási ajźn|at a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
döntése a|ap1án adható ki a vevő részére.

Az e|ovásárlási jog gyakorlása a Rende|et 9. $ (2) bekezdése a|apján töľténik: ,,Ha a |akás az á||an
tulajdonbóI térítésmęntesen keľült az Önkormányzat tulajdonába, a béľlők elovásáľlási joguk a|apját"l
vásárolhatják meg a lakást.''

4 vétę|ár megállapítását a Rendelet 19. $ (1) bekezdése szabáiyozza: ,,Ha a térítés nélkül az
onkormányzat tulajdonába került |akást az elővásárlási jog jogosu|tja, vagy az e|he|yezésľe jogosu|t

Jog"ľ nélkÍili lakáshasználó vásárolj a meg) a véte|ár a forgalmi étték 25 ,Á-a, u uáló'ágo,
komfoľtfokozat szęnntkomfoľtos, összkomfortos lakás esetében avéte|ár a foľgalmi éĺték 50 %-a'
Fentiek a|apjtn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a dontését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

. '.....12016. (..... .) számú Yfuosgazdźllkodási és PénzĹigyi bizottsági hatttozat:

AYárosgazdálkodási és Péĺrzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

I.)hozzájźtrulazingat1an-nyilvántaľtásbanfetyrajziszámonnyilvántartott,teľmészetbena
BudapestWII.keľĺi|etMátyátstér|Eszétma|atti,4śm2alapterületű,2szobźs,
komfotos lakásra hatźrozat|an idejiÍ béľleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő ľészéľe történő eladási
aján7at kiktildéséhęz, a33/2013. (VII. 15.) számú <inkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfoľtos lakás étékesítéséľe meg}latärozottak szerint, az elkészült forgalmi éľtékbecslésben
megállapított foľgalmi éľték 50 oÁ-ávalmegegyező összegű, 6.625.O0O,- Ft vételár közlése mellett.

1.) Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyoĺgazdá|kodźlsi igazgatója
Határidő: 2016. április 25.

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Ktizpo nt Zrt-t a határozat 1.) ponda szerinti eladási ajránlat
kiküldéséľe, valamint az adásv ételi szeľződés a|áírására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Kö4pont Zrt. vagyoĺgazdtt|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6.június 1 5.
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A döntés végreha.itásátvégző szervezęti egység: .|ćlzscĺVáľosi Gazdá|koclási Kozpolrt Zľt'
A lakosság szé|es kcirét éľintő döntések esetén az e|őteľiesztés eIőkészítő.iének javasIata
mőđjźlra: a honlapon

Budapest, 2016. ápri|is |9.

oľs
odási igazgató

tl kőzzététe|
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1. szám melléklet

Bérló neve, vételi kére|em

2016. ápľilis 5.

tásának dátuma:

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtékniiveló

Vételáľ
(foľgalmi éľték

6.62s.000.- Ft

Az éľtékbecs|ó által megállapított
bektilttizhetó - aktualizá t .

Komfoľtfokoza
t
Nyilvántart.sze
ľ

ľi
.tt..i.\..

becslésben meghatározott adatok

Béľleti díj
Ft/h +

Áfa:

Önkoľmányzat
i albetétek

száma

2.507,-Ft

Béľletĺ díj méľtéke:

Onkoľmányzat
i tulajdoni

13.250.000.- Ft

szociális lakbéľ

E

Mĺĺszaki állapot leíľása:

Eladást |<lzárő
feltétel fennáll.

e:

Kfiziis ktiltség:

f76.t20.-Ft

készítóie. és dátuma:

EIidegenítés
kezdeményezés

e

Ertékbecslés

Avant.Immo Kft
(Báľtfai Lász|ó)

2015' oktőber21.
2a1 6.04.I3, aktualizálás

17 .402,- Ft

Bérletĺ jogviszony
kezdete és iogcíme:

Fĺzetési morál:
kizárÓlasos bérló

megfeleló



Aktualizálásĺ adatlap

--_-------_l
t ingatlan megnevezése: | lakás

Teleptilés:
Utca, házszám, anelď, ajtó :

řtRSZ:

Budapest, VIII. keľülęt
MátyasterFr

Áz eredeti értékbecslés adatai:
Készítette:
Értékbecslő:

Avant.Immo Kft
Báťtfai Lász|ő

Fajlagos foľgalmi éľték:
Az lngat|an fo ľgalm i éľtéke :
Dátuma:
Jóvahasvas (feltilvizse) dátuma :

200.218,- Ftlm"
9.610.000,- Ft
20t5.10.21.
2ałffi4:: zł'{{- 4ł, pą,

és bérlő adatai:.

ósi foľma: i érték

*Áktualĺzá|ás:

AkfualÍzĺĺIás 6 hón

*Akfualĺzált értékek:

Faj lagos foľgalmi érték:

Az ingatlan foľgalrni értéke:

Łte",(-LÚ*.
Ft/m2

Az a|<finŁizźůás az eredeti ertékbecslesbet rőgzített teľiileti adatok, és az abban rogzített
m{iszaki áIlapot a|apjźnkészĺilt az akt1Ja|izźlás az ęređeti éľfrkbecsléssel egytitt érvényes.

Budapest 2aĺ6.''gt*.{3,. ť,ŕ fM\rosor ruso
Igaz ságĺigý Ągattanf:oľgďmi Szakértő

lčr.zrt.


