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Melléklet: összefoglaló táb\ázaÍ'

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának rész|etes ismertetése

ABudapestVIII.kerĹilet,Vajda1runy.udut"uEszáma|attj -í, 3,7 m' alapteľületű,
1 szobás, összkomfortos komfortfokozatu, a közös tulajdonbóI hozzä taftoző 346l|0.000 tulajdoni hányaddal
ľendelkezo lakás lliinoségi lakáscsere címén 20If ' május f2. napján, határozat|an idore szóló bérleti szerződéssel
került bérbeadásra ł- részér ę.

A Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor utca

aes,ere kenilt bérbeadásľa határozat|all időre szólóan. Felek a lakásbérteti szeľződés közös megegyezéssel
tor1érlő.megszĹintetéséľől,másiklakás(BudapestVIII.kerü1et,Vajdahunyad't"uEbéľbeadása
mellett a Városgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság 307l20I2. (III.l4.) számú határozata alapján megállapodtak. A
megá1lapodása1apján-2O|.2.nájus14.rrapjánakétlakásköztifoľgalmiértékkti1önbozetetaz
onkormány zat részére rrregfi zette.

|I)f0I6. áprí|is 18. napjári vételi száncléknyilatkozatot nyújtott be a lakás megvásárlása érdekében. A
kérelernlrez csatolta az éľvényes bérleti szeľzoclést, valalrrint a béľleti díj tartozás vonatkozásában kiáIlított nullás
igazolást.

A Budapest VIII. kerĹilet' Vajdahunyad utcfizáln a|atti épületet a Képviselő-testület az 5612016. (III.03.) szám
határozatźxal jelölte ki elídegenítésre. A lakások vételárát a mindenkor hatályos elidegenítési rendeletben, az

önkonnányzati eszközĺikből szeľzett lakások vételáľának meghatáľozásáró| szó|ó rendelkezések alapján kell
megállapítani. A vételár az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték I00 %o-a, amennyiben az

meghaladja a lakás szerzéskori bekeľĹilési éÍtékét, mivel a lakás vételára nem lehet kevesebb a lakás szerzéskori
étékénél.

A Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca}zám a|atti lakóépület beszerzésére vonatkozóan az onkormányzat
2006. július 21-án kötött ,,Lakóingatlan adásvételi szerzodést''.

A társasházbaĺ 4194110000 tulajdoni hányada va|| az onkormányzatnak, amelynek bekerülési bruttó éľtéke:

121..176.61.6.-Ft.

Fentiek szeľiIrt egy tulajdoni liányad bľuttó beker.ĺilési értéke: f8.892,785 Ft, anrely szeľint az e|oteriesztés tárgyát
képezó lakás bruttó bekeľülési étéke: |4.619.]82,- Ft (1l.5l I.639,- Ft + 3.108.143,-Ft AFA).

Béľlő kéľésére az Avant Immo Kft. (Bártfai Lász|o) 2016. május f-án e|készitętte az összkomfortos lakásra
vonatkozó értékbecslést, amelyet fiiggetlen szakéftő (Mozaik 8 Kft, Gódor Lász|ő) 20ló. május 09. napján

12.700.000,- Ft összegben (343.350,- Ft/m2) hagyott jóvá.

A lakás elhelyezkedése HVT terü|etet érint. A RévS Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésre történo kijelölésének
akadźiyát nem látja' ktilönös tekíntettel arra, hogy a |akőház az időközben |ezáru|t Corvin Sétány Program
lakáspľogľam keretében épiilt. A lakás elidegenítése nem ériĺti az onkoľmányzat szerződéses kotelezettségeit.

zám a|atti lakás 2010. februáľ I7. napjáto|(J
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Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzáaBudapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca]] száma|atti
lakásbérlój",-észéretör1énőetadásiajánLatkíktildéséhezaze|késnjltforgatTéftékbecSlés(reIeváns
adatok az előterjesztés 1. számú mellékletében), va|amint a Rendelet 20. $ (1) és (2) bekezdései, valamint a 21. $
(12) bekezdése alapján 14.6|9.78z,- Ft Vételár megjelolése mellett.

II. A beterjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Az ingat|anok értékesítésével az onkományzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az Onkormányzat
szälnära elönyös, tnert a csökkenö tula.;doni hányadra alacsonyabb közös költség tizetési kötelezettség tartozík.
Amennyiben aiársasház vaIamlIyen nagyobb beruházásról dont' annak a költsége is kisebb mértékben terheli az
onkormányzatot. Az eladással kapcsolatos dĺjntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33l2o13. (VII. 15.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (2) bekezdése szabáIyozza a döntési jogköroket, amely szerint a 100 millió forintot
meg nem haladó beköltözhető forgalmi éftékĹi lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
dont az el idegenítésro l.

Az e|ővásárlási jog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése alapján töńénik: ,'Ha a |akźs az állam tulajdonból
térítéslnentesen keľtilt az ollkorlnálryzat tu|ajdonába, a béľlők elővásáľlási joguk alapján vásárolhatják meg a
lakást. Ha a lakás nem téľítésmellteselr keľült az Önkoľmányzat tulajdonába, a béľlőknek nincs elővásáľlási joguk,
de ąz onkormányzat nekik biĺosítja a lakás megvásáľlásának a lehetőségét. ''

A Rendelet l5. $ (1) bekezdése alapján az eladási ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakoľió bizottság döntése alapján
adható ki a vevő ľészére.

A Rendelet 1B. ýa alapján, a téńtés rnellett onkormárryzati tulajdonba keľült lakás esetében a szerzést kovető 5

éven belül a f<irgalmi értéket - külön értékbecslés elkészítése nélkĹil - a beszerzési/bekerülési érték alapján kell
megáIlapítani. 5 éven túI a forgalmi érték megállapításálroz ingatlanforgalmi értékbecslést kellkészíttetni.

A Renclelet 20. $ (1) és (2) bekezdései szeľirrt, az öllkoľlllállyzati eszközökből szerzett lakás vételáľa nem lelret
kevesebb a lakás szeľzéskori bekerĹilési éĺtékénél. A véteIáľ rneghatáľozásálláI az önkoľmáIryzati eszkozökből
szerzettIakás szerzéskori mininrurn bekeľĹilési értékét kell Ĺrgyelembe venni, ha a 18. $ alapján elkészült forgalrni
értékbecslés alacsonyabb ér1éket állapított neg.

A Rendelet 21. $ (12) bekezdése értelmében a 20. $ alapján kötott adáSvéte|i szeľződések esetében a vevőt lrenr

illetik meg a (2), (4) és (5) bekezdés szerinti kedvezmények.

A Rende1et 23. $ (2) bekezdése szerint' a Rendelet 2l. $ (l) bekezédésének b) pontja aIapján az onkormányzati
eszközĺjkbő| szerzeIt lakás béľlőjével kotott adásvételi szerzodés esetén a kamat mértéke a jegybanki alapkamat
kétszerese.

Fentiek aIapján kérem a Tisaelt Bizottságot' hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájáruI aZ íngatlan-nyilvárrtaftásban 

-he|yrajzi 

számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. keľiilet, Vajdahunyad utca eszám a\atti, 3.7 m2 alapteľĺiletű' 1 szobás,
összkomfoľtos komfortfokozatú lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő ľészéľe
torténő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33l20l,3. (V[. l5.) önkormányzatí rendelet 20. $ (1) és (2)

bekezdéseiben, aZ önkoľmányzati eszközből szerzett lakás értékesítésére meghatározottak szerint, \4,619.782,-
Ft vételár közlésę mellett.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti eladási aján|at kikiildésére,
valamint az adásvéte|i szerzodés aláíľásáľa.



Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016.július 15.

A dontés végrehajtásátvégző szeľvęzetiegység: Józsefvárosi GazdáIkođásiKozponÍ'Zrt.
A lakosság széles korét éľintő dontések esetén az eĺőterjesztés elokészítójének javaslata a kozzététel módjára: a

honlaoon
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l. szám melléklet

Vaidahunvad utca(e

Bérlĺĺ neve, vételi kérelem
benvtiitásának dátuma :

-

2016. áorilis 18

Bekeľĺilési érték

14.619.182,- Ft
2006. jrilius 21.

Véte|áľ
(forgalmi

érték/bekeriilési
érték 100%-

ában):

E
Hľsz:

Az insatlan adatai

14.619.182,-Ft

Bérletidíj Ft/ hÓ +
AFA:

)m-

Ertékbecslésben meghatározott adatok
Az értékbecsló által megállapított

bektiltiizhetó foľsalm i érték:

onkormányzati
albetétek szátma

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

1-3t

r7 .f27 ,- Ft

osszkomfnrtos

r 0(2e)

12.700.000.- Ft

onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

Bérleti díj mértéke:

Szoba-
szám:

koltségelvĹi lakbér

Bevéb adatok

39,220/0

I

Eladást kizáľÓ
feltétel Í.enná||-e:

Míĺszaki á||apot leírása:

m2 ár:

343.350,- Fr

énékbecslés szerint

IGEN/NEM

Ktizłis ktiltség:

Elidegenítés
kezdeményezése

Ertékbecslés
készítóie, és dátuma:

11.470,- Ft

Avant.Inmo Kft
(Bártfai LásziÓ)
2016. máius 2.

onkormányzat
áItallbér|(j á|ta|

Bérleti jogviszony kezdete és
jogcíme:

f01f ' május 22.
nrinoségi csere

Fizetési morál:

megfelelo


