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Budapest Főváľos VIII. kenilet Józsefuáľosi
Y trosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága

onkormárryzat Képvi selő-testül etének

Előterj eszt ó : J őzsefv áro si Gazdálkodási Kö zp ont Zrt.

ELOTERJESZTES

:. ..sz- napirend

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 20L6.június 20-i ülésére

Tá.ľgy: Lakás elĺdegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat jóváhagyása

Eloterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.,Farkas ors vagyongazdá|kodási igazgató
Készítette: Mezei kén referens
A napirendet nýlvános tilésęn kelltárgyalni.
A dontés el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g s zük s é ge s.

Melléklet: 1 db

Ti sztelt Y ár osgazdálkodási és P énzügyi B izotts ág !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

ABudapestVIII.kerti1et,CsobáncutcaTszáma|attí-1ľsz.-ú,24m2
alapter{iletrĺ, 1 szobás, komfort nélktili komfort fokozatí, a közös tulajđonbó|hozzátartoző 29|/10.000
tulajdoni hányaddal rendelkező lakás hatáľozat|an időre szóló bérleti szerződéssel keľült a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat által bérbeadásra 1995. augusztus 8. napjától|.

O részére, amely szerződés 2002' szeptember 4-én felmondásra keľiilt. Ezt ktjvetően 1 év hatźrozott
időľe szólóan,2002. szeptember 04-től 2003. augusztus 31-ig kötöttek a feIek bérleti szerzĺĺďést, majd
2003. szeptember 3-an véglegesítés jogcímén kerĹilt a lakás a bérlő részére hattlrozatlan idoľe szólóan
béľbeadásra.

--2016.május4.napjánvételiszríndéknýlatkozatotnyújtottbealakásmegvásaľ1ása

érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerzĺidést' valamint a béľleti díj tartozás
vonatkozás áb an kiá||ított null ás i gazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT teľiiletet nem érint.

Bérlő kérésére az EURO-IMMO Expert Kft. (Bács György) 2016. május 25-én elkészítette a lakásra
vonatkozó értékbecslést, amely a|apjźn a fiiggetlen szakértő źital jőváhagyott, becsült piaci-, forgalmi
érték 5.800.000,- Ft (243.400,- Ft/mz).

Javasoljuk,hogyaBizottságjáru1jonhozzáaBudapestVIII.kerület,CsobáncutcaGzálm
alattilakástbérlő,hatfuozat|aĺidejűbérletiszetződésselľendelkező(ŰDrészétetöľténőeladási
ajánlat kiktildéséhez az elkésziilt foľgalmi éľtékbecslés (ľeleváns adatok az eloterjesztés 1. számú
mellékletében), valamiĺt az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó lakások elidegenítésérőt szóló 33/20|3.
(VII. 15.) ĺinkormźnyzati rendęlet 19. $ (1) bekezdése alapjiín, a valóságos komfoĺtfokozat szerint
komfort néllaili komfortfokozatu lakás esetéľe iľányadó, a forgalmi érték 25 %-anak megfelelő összegiÍ,
azaz |.450.000,- Ft véte|ár megjelölése mellett.

II. A beteľjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláraaTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Az ingatlan értékesítésével az onkormányzat
onkormányzat szźtmára előnyĺis. mert a cstjkkenő
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költségvetési bevételhez jut.
fulajdoni hányadra alacsonyabb
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Az elidegenítés az
közĺis kĺjltsés fizetési
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kötelezettség1artozlk. Amennýben a társasház valam|lyen nagyobb beľuházásról dont, annak a koltsége
is kisebb méltékben terheli az onkorm ányzatot.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatalapénzigyi fedezętet nem igényel.

IV. JogszabáIyi ktirnyezet

Az onkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33l2O13. (VII. 15.) önkormćnyzati
ľendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2' $ (2)bekezđése szabáIyozza a döntési jogköröket, amely szerint: a
100 millió forintot nem nem haladó bektjltözhető forgalmi értéklĺ lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság, ezen éľtéken felül a Képviselő-testület đont az elidegenítésľol és az ę|adási
ajźn|at kiadásáról, továbbá dont adásvételi szeľződéssel, továbbá annak módosításával és
megsztintetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érté|ďlatártől
fiiggetlenĹil a Képviselő-testtilet jogköre.

Az e|ł5vźsárlási jog gyakoľlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján tĺjľténik: ,,Ha a lakás az źilam
tulajdonból téľítésmentesen keľĹilt az onkormtnyzat tulajdonába, a bérlők elővásarlási joguk alapján
vásĺĺrolhatják meg a lakást.''

A Renđelet 15. $ (1) bekezdés a|apjáĺ az e|ađási ajźn|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottstĺg dontése
alapján adható ki a vevő részéte.

A vételár megállapítźsźń a Rendelet 19. $ (1) bekezdése szabáIyozza: ,,Ha a térítés nélkül az
onkonnányzat tu|ajdonába keľült lakást az e|ővásźnlási jog jogosultja, vagy aZ elhelyezésre jogosult
jogcím nélktili lakáshasználó vásárolja ffiog, a vételźlr a forgalmi érték 25 Yo-a, a valóságos
komfortfokozat szennt komfortos, osszkomfortos lakás esetében avétę|ár a forgalmi érték 50 oÁ-a.,,

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IIATAROZATI JAVASLAT

(. . . . . . ) szźtmű Y árosgazdtllkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigý Bizottság úgy dönt, hogy

1.) bozzájáru| az ingat|an-ný1vríntaľtásbanlIę|yrajzi sziímon nýlvántartott, természetben a
BudapestVIII.keľületCsobáncutcaGzźnn'a|atti,24m2alapterÍĺletú,1szobás,
komfoľt nélkĹili komfortfokozatű lakásra hatźrozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő
részére töľténő eladási ajan|at kiküldéséhez, a33l20I3. (VII.15.) önkormányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, komfoľt nélküli komfortfokozatű lakás értékesítésére meghatáľozottak szennt, az
elkészült forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték25 %,-ával megegyezo összegtl, azaz
1.450.000,- Ft vételĺáľ közlésę mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatłáľidő: 20I6.június 20.

2.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a hatfuozat 1.) pontja szerinti eladási ajén|at
kiküIdé s ére, val am int az adásv ételi szer ző đé s a| áir ásźr a.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 2016.július 30.
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A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZtt.
A lakosság széles körét érinto döntések esetén az előterjesztés előkészitojének javaslata a közzététe|
mődjára: a honlapon

Budapest, 20|6.június 14.
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1. sz m melléklet

Csob ncutcalfe

Béľló neve, vételi kérelem
benyrĺitásának dátuma:r-

2016. máius 4'

Béľló javáľa figyelembe vett
értékniive|ó

beruházás tisszege

Vételáľ
(foľgalmi éľték

ŻSo/o.á,}.an)z

t
IIrsz:

1.450.000,- Ft

Äzlnga

Béľtetidíj Ft/ hő +
AFA:

Ertékbecslésben meghatározott adatok

tlan adataĺ

mz

Az éľtékbecsló á|tal megáIlapított
bekiiltiizhetó foľgalmi érték:

Onkoľmĺínyzati
albetétek száma

\
š
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Komforffokozat
Nyilvántaľt.szeľ

2.591,-Ft

komfort nélkiili

8(28)

onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

5.800.000.- Fr

Bérleti díj mértéke:

Szoba-
szám:

k<iltségelvrĺ lakbér

f3,35yo

Ewéb adatok

I

Eladást kizíró
feltétel fennáll-e:

Miĺszaki á|lapot leíľása:

mf
árz

243.400,-Ft

IGEN/NEM

értékbecslés szerint

Kłiztis kiiltség:

Elidegenítés
kezdeményezése

Eľtékbecstés
készítóje' és dátuma:

9.3I2,-Ft

Euro-Immo Expeľt Kft.
(Bács Gyorgy)
2016. máius 25.

tinkormányzat
á,ItaVbér|6 á|ta|

Bérleti jogviszony kezdete és
jogcíme:

2003. szeptember 3

véglesesítés

Fizetési moľál:

megfe1eló


