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Tisztelt Y árosgazdtikodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dřintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. keľiilet, Vajdahunyad utca 23.v. emelet I. száma|atti'35669/0lNI7 hrsz.-tl,37 |1ŕ alapterüIetiĺ,
l szobás, összkomfoľtos komforľfokozatű, a közös tulajdonból hozzä tartoző 346110.000 fulajdoni hanyaddal
ľendelkező lakás min<jségi lakáscsere címén 2072. május f2. napján, hatźlrozat|an időre szóló bérleti szeľződéssel
keľült bérbeadasra. : reszere.

A Budapest VIII. kerĺilet, Korányi Sándoľ utca2D.I. emelet l0. szám alatti lakás 2010. februáľ 17.napjátő|
ľészére kerĺilt bérbeadiásra határozat|an idöre szóIóan. Felek a lakásbérleti szeľződés közös megegyezessel

töľténő megsziintetéséről, másik takás (Budapest VItr. keľĺilet, Vajdahunyad utca23. V. emelet 1.) béľbeadłísa

metlett a Vĺáľosgazdálkodasi és P{n25*i Bizottság 307ĺ2012. CItr. 14.) számú hatÁĺozataalapjaĺl megállapodtak. A
megállapodas alapján - f012. május 14. ĺapjáÍL a két lakrás köĺi forgalrni érték különbözetet Budapest

FővároyVIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) részére megfizette.
.: f016. április 18. napján vételi szandéknyilatkozatot nyujtott be a lakás megvásárlása érdekében. A

kérelemhez csatolta az érvényes bér|eti szerződést, valżrmint a bérleti díj tartozas vonatkozásában kiállított nullás
igazo|ást.

A Budapest VIII. kerüleĹ Vajdahunyad utca 23. szźľĺ. a|atti épületet a Képviselő-testiiĺet az 561201'6. (trI.03.)

szímú hatźrozatźtvaljelötte ki elidegenítésre. A lakások véte|ärát a mindenkoľ hatlílyos eliđegenítési ľendeletben,

az önkormányz.ati eszkozokbő| szerzsÍÍ takĺások vételánának meghat'źtľozásáľól szóló rendelkezések alapjrán kell
megállapítani. A vétetáľ az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forga|ĺni éńék I00 %o-a, amennyiben az

meghaladja a lakás szęľzéskori bekeľi.ilesi éľtékét, mivel a lakás vételaľa nem lehet kevesebb a lakás szerzéskori
éľtékénéI.

A Budapest VIII. keľiilet Vajdahunyad utca23. szÁm a|aíti lakóépiilet beszerzésére vonatkozóan azonkormźnyzat
200 6. jli lius 2 1.án kötött,,Lakóingatlan adásvételi szerződésť'.

Az épiilet bekeriilési értéke 283.75g.f72'-Ft + 56.751 .823,-FtÁFA volt 2008. januáľ 4-én.

Fentiek szerint egy tulajdoni hányad bruttó bekerülési értéke: 28.375.927 Ft, amely sz9rint az e|ótĄesnés űrgyát
képező lakás bľuttó bekertilési értéke: I|,78I.684,- Ft (9.8t8.071,- Ft + |.963.613,- Ft AFA).

Bérlö kéréséte az Avant Immo Kft. (Báľtfai Lász|ő) 2016. május 2.źn e|készítette az összkomfortos lakasra

vonatkozó éĺékbecslésą amelyet Íiiggetl^en szakénö .(Mozaik 8 Kft, Gódor Lász|ő) 2016. május 09. napjrín

12.700.000,- Ft összegben (343,350,. Ft/m.) hagyott jóvá.

A lakás elhelyezkedése IIVT teľületet érint. A Rév8 Zľt. tÄtgyi ngat|an elidegenítésre töľténő k[jelölésének

akadźl|yát nem látja, kĺilönös tekintettel arra, hogy a |akőhän 3z időközben |ezáĺút Corvin Sétlány Program

lakáspľogram keretében éptilt. A lakás elidegenítése nem érinti az tnkormányzat szerződéses kötelezettségeit.



Javasoljuk, hogy a Bizottság jáĺuljoĺhozzá a Buđapest VIII. kerület, Vajdahunyadutcaf3. V. emelet I. szám a|atti
lakás bérlője, ĺ részére történő eladási ajźn|at kikiildéséhez az eIkészij|t forgalni értékbecslés (releváns

adatok az e\őteqesztés 1. sámú mellékletében), valamint a Rendelet 20. $ (1) és Q)bekezdései, valamint a 21. $
(|f)bekezdése ďapjan 12.700'000,- Ft vételaI megjelölése meilett.

II. A beterjesztés indoka

A kéľelerunel kapcsolatos döntés meghozataltra a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dłintés célja, pénzĺigyi hatása

Az ingatlanok éltékesítésével az onkormźnyzat köttségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az onkormźnyzat
szźmźra előnyös, mert a csĺikkenő tulajdoni hźnyadra alacsonyabb közos költség ťuetésí kötelezettség taĺÍozlk.
Amennyiben a tĺĺľsasház valamilyen nagyobb beruhazásról dĺint, annak a költsége ís kisębb mértékben terbeIi az

onkormányzatot. Az elađással kapcsolatos döntés meghozata|apénnlgyi fedezetet igényel. 
-Az 

épület 2008. január

4-éĺ, 283.759.z7f,.Ft + 56.75I.823,-Ft AFA értéken került nýlvrántartásba. Az AFA taĺta|mat az Onkormźnyzat
visszaigényelte. és 240 hónapig ke|I az ingatlannak önkormanyzatĺ tulajdonnak leĺni ahhoz, hogy a visszafizętésre
ne kerüljön sor. A lakás elidegenítése esetén a 8.I82,-FÍ'hő a visszaťlzetendő Afa összege azoha a hónapokra,
amikortól mar magántulajdonban van, vagyis a mai napig 101 hónap telt el, így a 139 hónapľa jutó AFA ĺisszege

1.1,37.298,-Ft' amelynek fedezetę a I760f címen biztosított. Az AFA viszafizetés pontos összege az elidegenítés
pontos időpontjától fiigg.

fV. Jo gszabĺĺlyĺ ktiľnyezet

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szóló 33/2013. (VII. 15.) ö,nkormányzati rendelet

(továbbiakban: Rendelet) 2.s ę) bekezdése szabźiyozza a döntési jogk<iröket, amely.szeľint a 100 miltió forintot
meg nem haladó beköltözhetó foľgalmi értékií lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat ryakoľló bizottság

dont az elidegenítésről.

Az e|ővźsárlasi jog ryakoľlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján történik: ,,Ha a lakás az źi|aĺn tulajdonból
térítésmentesen keľĺilt az onkormźnyzat tulajdonábą a bérlök elővásaľlási joguk alapján vásárolhatják meg a
takást. Ha a lakás nem térítésmentesen keriilt az onkormáĺyzat fulajdonábą a bérlőknek nincs elővásáľlási jogut
de az onkoľmányzatnekik biztosítja a lakás megvásárlásának a lehetóségét' ''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdése a|apjźnaz eladási aján7ata tulajdonosijogokat gyakoľló bizottság döntése alapján

adható ki a vevő részśrę.

A Rendelet 18' $.a a|apjźn, a térítés mellett önkoľmrínyzati tulajdonba került lakás esetében aszerzést kĺivető 5
éven belül a forgalĺni értéket - Hilön értékbecslés elkészítése nélkiil _ a beszerzési/bekeriilési érték ďapján kell
megiáltapítani. 5 éven ful a forga|ni érték megállapitásáboz ingatlanforgabni értékbecslést kellkészíttetni.

A Rendelet 20. $ (1) és (2) bekezdései szerint, az őnkormányzati eszközökbő| szerzett lakás vételrára nem lehet

kevesebb a lakás szeľzéskori bekerülési értékénél. A vételar meghatátozźtsźná| az önkoľmányzati eszkĺizökből
sr-erzďt lakás szerzéskori minimrlm bekerülésí értékét kell ťrgyelembe venni, ha a 18. $ alapján elkésziilt forgalmi
értékbecslés alacsonyabb értéket ĺíllapított meg.

A Rendelet 21. $ (12) bekezdése érte]mében a 20. $ a|apján k<jtött aďísvételi szeľződések esetében a vevőt nem

itletikmeg aQ),() és (5) bekezdések szerinti kedvezmények'

A Rendelet 23, s Q) bekezdése szerint; a Rendelet 21. $ (1) bekezédésének b) pontja a|apjźn az onkoĺmźnyratí
eszkĺjzökből szerzett lakás bértőjével kötött adĺásvételi szerződés esetén a kamat mértéke a jerybanki alapkamat

kétszerese.

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

HATÁRoZATI JAVÁSLAT

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáltrul az ingat|an-nýlvántaľtásban 35669/0/N17 helyrajzi számon nýlvántartott, teľmészetben a
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca f3. v. emelet 1. szám a|atti, 37 m2 alapterÍiletíÍ, 1 szobás,

összkomfortos komfoĺfokozatí lakásra hatátrozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére
töľténő eladási ajźn|at kikiildéséhez, a 33l20I3. (Vtr. 15.) önkormányzati ĺende|ď 20. $ (1) és (2)



Ď

bękęzdéseiben, az önkoľmtnyzati eszközből szerzett lakás énékesítésére meghatáľozottak szeńnt, 12.700.000,-

Ft vételrár közlése mellett.

Felelős: Józsefráľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺáridő: 2016. június 20.

2.) fe1kéri a Józsefuarosi Gazdálkodasi Kö4pont Zrt.-t ahaÍfuozat 1.) pontja szerinti eladasi aján|at kikiilđésére,

valamint az adrłsvételi szeľzőđés a|źúĺására.

Felelős: Józsefvárosi GazdálkodasiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója

Határidő: 2016. július 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti erység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpont Zrt.

A lakosság széles köľá é;intó döntések esetén azeIőteąesztés előkészítojének javaslataaközzététel módjára: a

honlapon

Budapest, 2016. junius I 6.

igazgatő

KÉszÍľBľľB: JózspľvÁRosl GAzDÁrręąÁsI Kozpol.ľľZnĺ.
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1. szdm melléklet

Vaidahunvad utca 23. V. emelet 1.

Béľ|ó neve, véte|ĺ kéľelem
benn'ijtásának dátuma :

2016. április 18

Bekeľĺilésĺ érték

11.781.684,- Ft
2006. jrilius 21.

Vételáľ
(foľgalmi

éľtélďbekeľĺilési
éľték 100%-

ában):

Hľsz:

35669101N1.'.7

Az ĺneatlan adatai

12.700.000 ,- Fr

Béľletĺ.díj Ft/ hő +
AFA:

m2

Éľtékbecslésben mesha tározott adatok
Az éľtékbecsló által megáI|apított

bektilttĺzhetó fo rsal mĺ éľték:

onkormányzati
albetétek száma

Komfortfokozat
Nvi|vántart.szeľ

17.227,-Ft

ĺisszkomfoľtos

12.700.000,- Ft

10(2e)

onkoľmányzatĺ
tulajdoni
hányađ

Szoba-
szám:

Béľleti díj mértéke:

Ecvéb adatok

kiiltségelviĺ lakbér

1

39,22yo

EladĺĹst kjz ró
feltétel fennáIl-e:

Míiszaki á|lapot leíľása:

mf árz

343.350,- Ft

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

Ktiziis kłiltség:

Eľtékbecslés
készítóie. es dátuma:

Elidegenítés
kezdeményezése

11.470,- Fr

Avant.Immo Kft
(Bartfai Lász|ó)
2016. máius 2.

ônkormányzat
áltaVbér|ó által

Bérteti jogviszony kezdete és
jogcíme:

201'2.májls22,
minóségi csere

Fizetési moľáI:

megfeIeló


