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Tárgy: Lakás elĺdegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása

Eloterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozp oĺtZrt., Farkas ors vagyon gazdálkođőlsi igazgató
Készítette: Mezei kén referens
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A döntés elfo gadás ríh o z e gy szeríi s zav azattobb s é g s ztik s é ge s .

Mellék]et: 1db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. TényáIlás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

A Budapest VIIL keľiiIet, orczy rit(IĽl szám alatti|Ehrsz.-(l',34 m2
alapterületű, 1 + I/2 szobás, bérleti szerződés szerint komfort nélküli, a valóságban komfoľtos
komfort fokozatú, a kcizĺjs tulajdonbó|hozzátafioző 163/10.000 tulajdoni hanyaddal rendelkező
lakás 1996. november }}-áľrkelt bérleti szerződésselkerült(|!|részéte bérbeadásra,
a47 Pf.VIII.24897ll995l4. számú' bíľói ítéletbe foglalt jogutódlással hatźĺozat|an időre szólóan.
A jelenleg hatályos _ hatźrozatlan idejtĺ - bérleti szerzódés 2002. január 31. napjan kelt
végleges ítés j o gcímmel került aláír ást a.

ĺD20I6.február15.napjanvételiszándéknyilatkozatotnffitottbealakás
megvását|ása éľdekében. A kéľelemhez csatolta az étvényes bérleti szerzodést, valamint a bérleti
đíj tartozás vonatkozásában kiállított nullás igazoIást.

A lakás elhelyezkedése HVT területet nem éľint.

Bérlő kérésére az Euro-Immo Expeľt Ktt. (Bács György) 2016. ápľilis 6-ĺán elkészítette a már
komfoľtos komfoľtfokozatú' lakásra vonatkozó éľtékbecslést, amely alapján a független szakétő
áIta| jőváhagyott, becsült piaci-, forgalmi éľték 9.600.000,- Ft (282.800,-Ftlmz).

Javasoljuk, hogy a Bizottsáłg jáľuljon hozzá a Budapest VIII. kerület,
szám a|atti lakást bérlo,hatátrozat|an' idejű bérleti szerzodéssel rendelke

otczy útl-

tĺjrténŕĺ ę|aĺlási aiánlat kiktilĺléséhe7, A7, ęlkészjilt forgalmi éltékhecslés (ľe|eváns adatok az
eliiterjeszĹés 1. szálllú ľrellékletéberl), valalllittĹ a Rerrdelet 19. $ (1) bekezdése alapján, a
valóságos komfortfokozat szerint komfoľtos komfortfokozatú' lakás esetére irányadó, a foľgalmi
érték50 %o-ánakmegfelelő ĺlsszegű, azaz4.800.000,- Ft vételár megjelölése mellett.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A lakások eliđegeĺítésével kapcsolatos dcintések meghozata|ára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. Á dłintés célja, pénzĺigyĺ hatása

Az eladással kapcsolätos döntés meghozatala pénzigyí fedezetet nem igényel.. Az ingatlan

értékesítéséve| až onkormanyzat kĺiltségvetési bevéte|hez jut. Az elidegenítés az onkormányzat
számáta előnyĺls, mert a csĺĺkkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös koltség fizetési 
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kotelezettség taľtozik. Anrennyiben a társasház valanrilyen llagyobb beľuházásľól clölrt, annak aköltsége is kisebb nrértókben terlreli az onkoľllr/rnyzatot.

1.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban lEDĺetyrajzi számon nyilvántartott,
tę.rmészętbenaBrlĺ|apestVIII.keľĺilet,oľczyŕ't.EszámalaÍÍi,34m2

IV. Jogszabá|yi köľn yezet

ĺz. Onkoľmányzat tulajdonában á|tő lakások elidegenítéséről szóló 33lfl13. (Vil. 15.)
cĺnkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) z. s ĺz]) bekezdése szabá'|yozza a döntésijogkĺirciket, amely szeľint: a 100 millió forintot nęln nem haladó bekoltözhető forgalmi éľtćkűlakás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a
Képviselő-testület dönt az elidegenítésről és az Ĺiadási ajánlat kiadásáról, továbbá dont
adásvételi szeľződéssel, továbbá arľrak módosításával éš megszüntetésével kapcsolatos
kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értéIúatártől fĺiggótlenül a
Kćpvisclő-testĺilet j ogkoľe.

Az elővásáľlási jog gyakoľlása a Rendelet 9. Š (2) bekezdése alapján toľténik: ,,Ha a lakás az
állam tulajdonból téľítésmentesen keľült az onkormánýzat tulajđónába, a bérlők elővásáľlási
joguk alapjan vásárolhadĺák meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (l) bekezdés alapján az eladási aján|ata tulajdonosijogokat gyakoľló bizottság
döntése alapján adható ki a vevő részére.

A véte|áÍ megái|apításőt a Rendelet 19. $ (1) bekezdése szabáiyozza: ,,Ha at&ítés nélkül az
onkormanyzat tulajdonába került lakást az e|ovásánlási jog jogosultja, va1y aZ elhelyezésre
jogosult jogcím nélküli lakáshasználó vásárolja meg, a 

"étělai 
a fórgalmi érték f5 cľo-ä, a

valóságos komfoľtfokozat szerint komfortos, összkomfortos lakás esetében a véte|ár a foľgalmi
érték 50 %o-a.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a dĺjntését meghozni szíveskedjen

HATAROZATI JAVASLAT

.......lf0I6.(..... .) szám(l'Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

alapteľületti, l + l/f szobŕis, komÍbrtos lakŕisra hatÉiľozatlan idejti bérleti jogviszonnyal
ľelltlelkező b&|ĺi tészérę Ĺtirténő elatlási ajű,'ll/'aL kiküldésúlrez, aL ęlkészült foľgalnli
éľtékbecslésben megállapított foľgalmi érték 50 vo-áva| megegyező ĺisszegrĺ, azaz
4.800.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáłriđő : 20 16. máj us 9.

2.) felkéri a lőzsefvá,rosi Gazdálkodási.'Központ Zrt,-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
aján|atkiktildésére,valamintazađásvéte|íszeruodésaláírására.

Felelős: Jőzsefválrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá'Lkodási igazgatőja
Határidő: f0I6.június 30.

i
t*/uv



A rl.ŕintés vegľehajtásÉtvégző szeľvczcti cgység: Józsefváľosi Guzdá|koĺtási KözpontZľt.A lakosság széles koľét éľinto dontések esótén az e|oterjesztés elokészítójének javaslata akozzététe| módjára: a honlapon

Budapest, 2oL6. máius 3.
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I. szlźm melléHet

orczv Ű}

Bérló neve, vételi kéľelem
benvrii tásának dátuma :

rD
2016. február 15

Bérló javára firyelembe vett
értékniiveló

beľuházLás iisszese

Hrsz:

Vételáľ
(forgalmi éľték

50Vo-6tban'):

Az ĺneatlan adatai

m2

4.800.000,- Fr

Ertékbecslésben meghatározott adatok

Komfoľtľokozat
Nvĺlvántaľt.szeľ

Az értékbecsló által megállapított
bekiiltłizhetó forgalmi érték :

onkormányzati
albetétek szźlma

Bérletidíj Ft/ hő +
AFA:

34

bérleti szerzódés
szerint komfoľt

nélktili,
komfortosított

702,-Ft

7(46)

onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

Szoba-
szálm:

9.600.000,- Ft

Bérleti dÍj mértéke:

I+Ilf

Esvéb adatok

34,9470

Míĺszaki állapot leíľása:

szociális lakbér

Eladást |<lzáről

feltétel fennáll.e:

mz
áľ:

értékbecslés szerint

282.800,- Fr

TGENAIEM

ElÍdegenítés
kezdeményezése

Éľtékbecslés
készítóje,és dátuma:

Kłiziis kiiltség:
Célbefizetés:

5.949,- Fr
4.7 60.-Ft 20 1 8.01 .3 1 -is
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Euro-Immo Kft
(Bács Gyorgy)
2016. április 6.

nkormányzat
áL|tŁv!1$lĄ!/ŕpł.

BérletÍ jogviszony kezdete és
jogcíme:

1996. november 20. bíľÓi ítélet
alapján jogutődlás,
f002. januá,'r 3I,

véslegesítés

Fĺzetési moráli

megfeleló


