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Készítette: Dravetz Réka referens
A napiľendet nyilvános ülésęn kell tárgyalni.
A döntés elfo gad ásah oz egy szeru szav azattöbb sé g szüksé ges.

Melléklet: l db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtinÚés tartalmának részletes ismertetése

ABudaosstVIII.keľĹilet,KarácsonySandoru.IDszźrrla|att7rsz.-
.ű, 28 m" alaptenlletű, 1 szobás, komfoľtos, a közös tulajdonbó| hozzátartozó 169/10.000
eszmei hányaddal rendelkezo lakásra vonatkozóan a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefvárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) határozat|an idore szóló
lakásbéľletiszerzodéstkötöttl994.december01.napjfuĚl.

-2016. 

marcius 09' napján vételi szandéknyilatkozatot nyújtott be a lakás
megvásár|ása érdekében. A kéľelemhez csatolta az érvényes béľleti szerzodését, valamint a
béľleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolást.

A lakás elhelyezkedése HVT tertiletet érint, a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének
akadá|yat nem látja, az elidegenítés nem érinti az onkoľmányzat szerzodéses kĺitelezettségeit.

BérIő kéľésére az URBS Ingatlan Kft. (Hetzmann András) 2016. ápľilis 6-án e\készítette a
lakásra vonatkozó értékbecslést, melyet független szakértő 2016. ápľilis 25-én hagyott jóvá.
Az értékbecslő, valamint a fiig^getlen szakértő jóváhagyásával a becsült piaci-, foľgalmi érték
6.500.000,- Ft (241.484,- Ft/m,) összegben került megállapításra.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. kerÍilet, Karácsony Sandor u.}
Fszźrrla|attilakástkizaľólagosanbérlő,JDészéretöľténőeladásiaján|at
kikĺildéséhez, az elkészült forgalmi értékbecslés (relevĺíns ađatok az e|őtefiesztés 1. számú
melléktetében), valamint az onkormányzat tu|ajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló
33l20I3. (VII. 15.) onkormányzati rendelet l9. $ (l) _ komfortos lakás esetéľe vonatkozó _

bekezdése alapján a forgalmi érték 50 oÁ-ának megfelelő összegű, azaz3.250'000,- Ft vételár
megjelölése mellett.
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II. A beteľjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések nre glrozataláľa a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A lakás értékesítésévę| az tnkormányzat költségvetési bevét'elhez jut. Az elidegenítés az
onkormanyzat szźlmtra előnycis, mert a cscikkeno tulajdoni htnyadra alacsonyabb közös
köttség fizetési kötelezettség tarÍozik. Amennyiben a társasház valamilyen nagyobb
beruházásról dönt, annak a költsége is kisebb mértékben teľheli az onkormányzatot. Az
eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jo gszabályi kiirny ezet

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII. 15.)

önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (2) bekezdése szabźl|yozza a dontési
jogköröket, amely szerint 100 millió forintot meg nem haladó bekoltozhető forgalmi éftéku
lakás elidegenítése ęsetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dont az elidegenítésľol
és az e|ađási ajánlat kiadásáról.

Az e|ővtlstlĺlási jog gyakoľlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdésę a|apján történik: ,,Ha a|akás az
állam tulajdonból térítésmentesen keľült az onkoľmćnyzat tulajdonába, a béľlők elővásárlási
joguk a|apjźln vásárolhatják meg a lakást.''

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

A vételaľ megá||apitását a Rendelet 19. $ (1) bekezdése szabá|yozza: ,,Ha a téľítés nélktil az
onkormányzat tu|ajdonába kerĹilt lakást az e|ovásárlási jog jogosul$a, vagy aZ elhelyezésľe
jogosult jogcím nélküli lakáshasználó vásaľolja meg' a véte|ár a forgalmi érték f5 %o-a, a
valóságos komfortfokozat szerínt komfortos, összkomfortos lakás esetében a véte|źlr a
forgalmi érték 50 Yo-a.,,

Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Bizottságot'hogy a dĺjntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . . . ..12016. (. . . .. .) számű Varosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) hozzźĄáru| az ingatlan-nyilvantartásbanĺIDłle\yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetbenaBudapestvIII.kerület,KarácsonySándorutszáma|at1i,
28 m2 alapteľülettĺ, 1 szobás, komfoľtos lakásra hatźnozat|arl idejű bérleti jogviszonnyal

rendelkező bérLő ńszéľe történő eladási ajźn\at kiküldéséhez) a 33120113. (vIJ. 15.)

önkormányzati rendelet |9. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésérę

meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított'forgalmi
érték 50 oÁ-áva|megegyező ĺisszegű, 3.250.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

l.) Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđáIkodási igazgatoja
Hataridő: 2016. máius 09.
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2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr"Í"'Ą ahatározat l.) ponĺ.ia szeľinti e|adási
ajánlat kiküldésére, valanrint az adásvéte|i szerzodés aláírásáľa.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdá|kodási KozponÍ.Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016.július 08.

A döntés végrehajtásátvégző szęrvęzeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KÖzpontZrt.
A lakosság széles köľét éľinto döntések esetén az e|őterjesztés elok javaslata a
kozzététe| módjára: a honlapon

Budapest, 2016. május 03.

igazgatő

KÉszÍrerľE: JózsEľvÁnosI GAZDÁLKoD^SI KozpoNrZnr.

Lpĺnrn: DRłveľz REr,ł REFERENs n' \91
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / Nplr,l lcÉNyel, IGAZoLÁs: L---r.--- ( 
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I. szdmił melléklet

Béľló neve, vételi kérelem
benyliitásának dátuma :

2076, március 09.

Bérló javára figyelembe vett
éľtékntiveló

Véte|áľ
(foľgalmi érték

507o.ában):

Az ingatlan adatai

Az értékbecsló által megállapított
bekii|tiizhetó - aktualizált -forgalmi

éľték:

3.250.000.- Ft

rtékbecslésben megha tźrozott adatok

Komfoľtfokozat

Béľleti díj
Ft/ hő +

Ára.:

Nvilvántaľt.szer

nkoľmány

3.041 ,- Fr

Bérleti díj mértéke:

Önkoľmányzati
tu|ajdoni hányad

k ltségelvĺĺ lakbér

Míĺszaki állapot leíľása:

b adatok

n.80%

értékbecslés szeľint

E|adást kizáró
feltétel fennál|-

e:

241.484,- Ft

Kłiziis ktiltség:

készítóie, és dátuma:
Eľtékbecslés

Elidegenítés
kezdeményezése

|0.444,- FÍ

URBS Ingatlan Kft
(Hetzmann András)

2016. április 06.

ĺjnkormánvzat
źiltall

Béľleti jogviszony
kezdete és jogcĺme:

Fizetési moľáI:

1994. december 01.
kizárÓlasos bérló

megfeleló


