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A d ön tés e l fo gadásáh oz egy szeru szav azattobb s ég szĺi ksé ges.

MeI l ék let : osszefoglal ó táb|ázat

Ti sztelt Y ár o sgazdál kodás i és Pénzügy i B izo ttság !

I. Tónyĺíllĺís és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. kertjlet, Homok u. szám alatti, z.-,ű, 32 m. a|apterületű,
komfoftos, a kozös tulajdonból hozzátartozo 209ll0.000 eszmei hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a

Budapest Fováros VIII' kerüIet Józsefvárosi onkormányzaÍ.(a továbbiakban: tnkormányzat) határozatlan időre
szólólakásbér|etiszerzódéStkötött2000.augusztus05.napjánEl'al(továbbiakban:Bérlő).

Bér1o2016. február 03. napján véte|i szándéknyilatkozatot nyújtott be a |akás megvásárlása iránt. A kéľe|emhez

csatolta azérvényes bérleti szerződést, va|amint a béľleti díjtartozás vonatkozásában kiá|lított nul|ás igazolást.

Az ingat|an elhe|yezkedése HVT terü|etet érint, a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadályát nem

látja, mive| a területre vonatkozóan semmilyen szerződésben vállalt kotelezettség nincs.

Bérlő kérésére az URBS Ingatlan Kft' (Várszegi Dóra) 20l6. február 04. napján elkészítette a lakásra vonatkozó
értékbecslést. Az értékbecs|és, valamint a fiiggetlen szakérto fe|ülvizsgáIata a|apján a Iakás piaci forgalmi értéke

7.lq0-.000,- Ft (ffl.023,- Ft/mz). Javasoljuk, hogy a Bizottság j4lljon hozzá aBudapest VIII. kerület, Homok
u. |E szám a|atti lakás vonatkozásában Bérlő, részére történo eladási ajánlat

kikiildéséhez, az elkészült foľgalmi értékbecslés (releváns adatok az elóterjesztés|. számú mellékletében),

valamint az onkormányzat tu|ajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 3312013 ryIr.l5.) önkomrányzati
rendelet 19. $ (l) - komfortos |akás esetére vonatkozó - bekezdése a|apján a foľgalmi érték 50 %o-ának

megfele|ő összegű, azaz 3 .550 .000,- Ft véte|ár megje|ö|ése mellett.

II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára a Tisaelt Bizottság jogosult.

m. A dtintés célja' pénzÍĺgyi hatása

Az elidegenítés az onkormányzat számára előnycis, mert a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közos
költség fizetési kötelezettség tartozik. AlItellllyil.letl a táľsasház a késobbiek soľán va|ami|yen nagyobb

beruhźv,ásrőI dönt, annak a költsége is kisebb méftékben teľheli az Önkormányzatot.

Az eladással kapcsolatos dö,ntés meghgzata|apénzugyi fedezetet nem igénye|.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában á|ló lakások e|idegenítésérő| sző|ő 33/2013. (VII. l5.) ĺĺnkormányzati rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 2.$ (2) bekezdése szabá|yozza a dóntési jogköröket, ame|y szerint 100 mil|ió
forintot meg nem haladó beköltözhető forgalmi értékű lakás elidegenítése esetén a Yárosgazdálkodási és

Pénzjjgyi Bizottság dönt az elidegenítésľol'

Az e\ővásárlásijog gyakorlása a Rende|et 9. $ (2) bekezdése alapjźln töfténik: ,,Ha a lakás az á||am tu|ajdonbó|

térítésmentesen kertilt az Onkormányzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási joguk a|apján vásárolhatják meg a
Iakást.''



A Rendelet l 5. $ ( l ) bekczdćs aIap.ián az e|adási aján|at a tu lajdonosi .jogclkat gyakorló bizottság döntósc a Iap.ján
adható ki a vevő részére.

A vételár megti|apítását a Rendelet l9. $ (1) bekezdése szabályozz^:,,|fa a térítés né|kíil az tnkormányzat
tulajdonába keľült |akást az e|óvásárlási jog jogosu|tja, vagy az e||.le|yezésre jogosult jogcím néIkü|i
Iakáshaszná|ó vásáro|ja lneg' a vételár a forga|mi érték 25 oÁ-a, a va|óságos komfortfoko zat szerint komĺ.ortos,
összkomfortos lakás esetében a vételár a forgalmi éĺék 50 %ő-a.,,

Fentiek a|apjźln kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

..'.,..ĺ20l6. (......) számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági |.latározaÍ..,

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľüIet, Homok u. zám a|atti, -ű,32 m2

alapterületű, l szobás, komfoftos, a közös tulajdonbó| hozzátartoző 209ll0.000 eszmei hányadda|
rendelkező lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rende|kező Bérlő részére torténo e|adási ajánlat
kikĺ'ildéséhez az e|késztilt forgalmi értékbecslésben megá||apított foľgalmi érték 50 %o-áva| megegyezo
összegrĺ, azaz3.550'000'- Ft véte|ár közlése me||ett.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. május 09.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t ahatźlrozat l ') pontja szerinti eladási aján|at. kikti|désére,
valam int az adäsv éte|i szerzodés a|äírásźra.

FeleIős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyol"tsazdá|kodási igazgatoja
Határidő: 20ló. július 05.

A dĺjntés végrehajtását végzo szervezeti
A lakosság széIes körét érinto döntésęk
honlapon

Budapest, 20l6. május 03.

egység: Józsefvárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
e s etén az e| őter j e szté s e l o k é s zítój é n ek j av as |ata a közzététe| módjára: a
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1. szdmťl melléklet

Homokuf

Béľló neve, véte|i kéľelem
benyrĺitásának dátuma :

-r-2016. februáľ 03.

Béľló javáľa figye|embe vett
éľtékniivelő

beľuházás iĺsszepe

Vételáľ
(forgalmi érték
50 7o-ában):

Hľsz:

Az inga

3.550.000.- Fr

Eľtékbecslésben meghatározott adatok

tlan adatai

Béľleti díj
Ft/ hő + Afa:

m2

Onkormányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bekfilttizhetó foľgalmi éľték:

4.589,- Ft

Komfoľtfokozat
Nyilvántart.szer

5Z

Cr

Béľletĺ díj méľtéke:

komfoľtos

s(f9\

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

7.100.000- Ft

Szoba-
szám:

ko1tségelvrí

Ecvéb adatok

12,67%

I

Míĺszaki állapot leíľása:

Bladást kizáró
feltétel fennáll-e:

Fajlagos m2
árz

énékbecslés szerint

Kiiztis ktiltség:
IGEN/NEM

2f1.0f3.- Ft

f2.781,- Ft

Éľtékbecslés
készítóie" és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

URBS Ingatlan Kft
(VárszegiDÓra)
20l6. február 04.

nkormányzat
á|tallbéľló által

Béľleti jogviszony kezdete
és ioscíme:

Fizetési morál:

2000. augusztus 05.
elóbérleti ios

megfeleló


