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ELoTERJESZTÉS

A Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 20l 6' aLlgLls zÍľls 22-i ü|ésére

Tárgy: Lakás e|idegenítéséve| kapcso|atos véte|ár és e|adási ajánlat jóváhagyása

E|őterjesztő: Jozsefvárosi Gazdá|kodási KözpolltZrt., Farkas ors vagyongazdá|kodási igazgatoKészítette: Mezei lrén referens
A napirendet nyilvános íjlésen keĺ| tárgyalni.
A döntés eĺfogadásáh oz egyszeru szavazattobbség szĹikséges.
Meĺléklet: 2 db összefo g,|a|ő táb|ázat

Tisztelt Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság!

I. TényáI|ás és a diintés tarta|mának ľész|etes ismertetése

I.) A Budapest VIII. kerület, Práter utca

Azirlgat|arl elhelyezkedése HVT területet érint, a Rév8 Zn. tárgyi ingatlan eIidegenítésének akadályát nem
|átja, miveI a terÜletre vonatkozóan semmi|yen szerződésben válĺalt köteIezettség"nincs.

Bérlő kérésére az Apprea| Kollár Ingatlanszakénő Kft. (Ko|lár Zo|tán) 20l6. jú|íus l8-án e|készítette alakásra vonatkozó éftékbecslést, amelyben a Iakás forgaImĺ értékét l8'200.00ó,-p.'-uun ĺzsó.dóó,-F'/'5határozta meg. A fiigget|en szakértó (Mozaik 8 Kft, coao, Lász|ó) 20l6. július 20. napján az ingat|an
forgalmi éftékét 20'220.OO0,- Ft összegre (3 l | .000,- Ft/m2) módosította és hagyta jóvá.

részére l996. május I0. napján kelt bér|eti
szo bér|otársi jogviszonyban.

bérlotárs béľleti jogviszonya 2007. .iúlius 28-án bekövetkezett halá|ával mJgszĺint,,íg' zt6!ffi
napján ke|t,határozatlan időre szóIó.üér|eti szerződésse'-'" i"k?; ř;.älugo, bérlője.

sz. napirend

a lakás megvásárlása
a bér|eti díi tartozás

reszeľe

Buc|apest lrőváľos VIIl' keľĹiIet Józsefváľosiollkoľmállyzat Képviselo-tesĺiiIeĺéllek
Váľosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottsága

E|őte{esztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrĺ.

a|apterü |etű, 2 szobás, kornfoftos komfori

vonatkozásában kiá| l ított nu I lás i gazolást.

-20l6. 

júníus 22' napjtln véte|i szándéknyilatkozatot nyújtott be
érdekében. A kérelemhez csatolta az érvéľlyes bérleti szerzodést. vaĹlĺint

2.)

::ľ::ľ"_]^1!ł:',,")?iIatkikijldésehezaze|készÜItforgalmiértékbecs|és(relevánsffi:";;;;;.számű mellék|etében), valamint az onkormányzat tulajdonában ál|ó |akások eIidegenítéseřő| szóló
3312013. (VII. l5.) önkormányzati rendelet l9. $ (l) bekezáése a|apján,a va|óságos komfortfokozatszerint
komfortos komfortfokozatú |akás esetére irányadó, a forgalmi enet so %-ánaí' megfele|ő összegíj, azazl0.l l 0.000,- Ft Véte|ár megjelö|ése mellett.

alapterü|etű,lszobás,komfortné|külil.o''-'ĺffi.o'tĺuiaoÁffišälsiio.oób
tu|ajdoni hányaddal rendelkező |akás határozattan idore}zoli béłLeti szeiződésse| kerti|t bérbeadásra l959.jÚnius I0-én kelt |akásbér|eti szerződésse|. zére. A néhai bérlő |959. áori|is25.
napjátol házasságban élt I' akivď a |akásba kĺjltözött és aki; rnint egyĺittélő

Yľ:,i?:;::"^:]::'":i?:ll:iľĺ:lľlőt1rsá ,an,,elakásbér|eti iogviszonyä2ü5,.március f9. napján bekcjvetkezett haláIával '"gs'ű'ít' a tá,gyĺ Iul.a'ti'a.lagq#4ij.ę_2ólo. februĺr 0l-jén kelt, egységes szeľkczctbc foglalt, határozatlall idóľe szĺjló szerződéssel i

nyuJtoft
vétel i szándéknyi latkozatot
béľl eti szerződést' valam int

a bérleti

- 

meghata|mazottja útján 20 |6. június 6. napján
be a |akás megvásárlása érdekében. A kérelemhez csaiolta az érvényes
díj tartozás v onatkozásában k iá| I ított n u l l ás i sazo|ást.

A |akás elhelyezkedése HVT terÜletet nem érint.



Béľlő kéľésére az Avallt.Ilrrlrro Kft. (Bárĺĺ.ai t.ászló) 20|6..iÚ|iLls l9.én elkészítet1e a lakásľa vonatkozó
éľtékbecs|ést' anre|yben a lakás forgaInli énékét 5.390.000,-Ft éĺtékben |.latároz|'a meg (l99.492,-Ftln'l2), A
fiiggetIen szakérto (Mozaik 8 Kft, Gódoľ László) 20l6. aLlgLrsztus l-.jén vizsgá|ta felij| és állapította meg a

becsĹilt piaci-' forgalmi éľtéket 7.360.000'- Ft (212.148,- Ft/lnj) osszegben'

Javaso|juk. hogy a Tisztelt Bizottság járu|jon |lozzá a Budapest VIII. kerÜlet, Tolnai Laios utca f
Ű'záílabtti|akástbérlo,hátározát|anidejĺibérletiszerződésse|."nd"lk.,ői
F:szeretörténőe|adásiajál.iatkikÜldéséhezaze|készÜltforgalmie'tekbecsl@atokai
-éTőtěEýtés g. számú me|lékletében), valamint az trrkormányzat tulajdonában á||o |akások

eIidegenítésérő| szó|ó 33l20|3. (VII. I5') önkormányzati rendeIet l9 $ (l) bekezdése a|apján, a va|óságos
komfĺ:I1fĺrkozat szerint komfort nélkĹili korĺfortfokozatú |akás esetére irányadó, a forgalmi érĺék 25 %-
ának megfelelő osszegű, azaz |'840'000,- Ft vételár IĺegjeIölése mel|ett'

II. A beterjesztés indoka

A lakások eIidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláľa a Tiszte|t Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása

Az ingatlanok énékesítéséve| az tnkormányzaÍ' kö|tségvetési bevételhez juÍ'. Az elidegerlítés az onkormányzat
számára e|őnyos, lĺert a csökkenő tulajdoni hányadra a|acsonyabb kozös ko|tség fizetési kote|ezettség tarÍ.ozik,
Amennyiben a társasház va|ami|yen nagyobb beruházásľól dont, annak a költsége is kisebb mértékben terheli az
tnkoľmányzatot. AzeIadássa| kapcsolatos dontés meghozata|apénzugyi fedezetet nem igényel

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eIidegenítésérol szóló 33/f013. (VII' I5.) onkormányzati rende|et
(továbbiakban: Rendelet) 2.s (f)bekezdéseszabá|yozza a döntésijogköröket, ame|y szerint: a l00 mi|lió forintot
nem nelTl haladó beköltözhető forgalmi éftékű lakás elidegenítése esetéll a tulajdonosijogokat gyakorló bizottság,
ezen értéken felül a Képviselo-testület dönt az e|idegenítésrol és az eladási ajánlat kiadásárol, továbbá dont
adásvételi szerzodéssel, továbbá annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat
az eseteket, amikor a dĺjntés az értékhatártól fi.iggetlenül a Képviselo-testület jogköre.

Az e|ovásárlásijog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján tofténik: ,,Ha a |akás az ál|am tulajdonból
térítósmentesen keľült az tnkormányzat tu|ajdonába, a bér|ok e|ővásár|ási joguk a|apján vásárolhatják meg a

lakást.''

A Rendelet I 5. $ ( l ) bekezdés a|apján az e|adási aján|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése alapján
adható ki a vevő részére.

A véte|ár megál|apítását a Rende|et |9. $ (I) bekezdése szabá|yozza: ,,Ha a térítés nélkÜ| az tnkormányzat
tulajdonába kerĹiIt lakást az e|ővásár|ásijog jogosultja, vagy az elhe|yezésre jogosult jogcím né|ktili lakáshasználó
vásárolja meg' a vételár a forgalmi érték25 oÁ-a, a valóságos komfortfokozaÍ szerint komfortos, osszkomfoftos
|akás esetében a véte|ár a forga|mi érték 50 %o-a.,,

Fentiek a|apján kérem a Tiszte|t Bizoftságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

' . . . . . .l20 |6. (. . . . .,) számú Y árosgazdál kodási és PénzĹigyi bizottsági határozat:

AYárosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) 
H'.'Í,,ä'"ií, Tľ:li,11;ľJl1il'Íľä!i.j.''li,^í:-i,Tł:}'ľJľ.i;]:1ľ:ł:':Tä:i'"T',:l":
komfortfokozaÍu, a közos tulajdonból |lozzá tartozo 334110'000 tulajdoni hányaddal rendelkező |akásra
határozat|art idejű bérleti jogviszollnya| rende|k".ő- bér|ó részé,e töfténo eladási aján|at

kikíildéséhez, az e|készĺilt forgalmí énékbecslésben@pított forgalmi érték 50 %o-áva| megegyezo
összegĹĺ, azaz 10.l l0.000,- Ft vételár kĺjzlése mel|ett.

FelęIos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20 l6. aususztus ff .



2,) ĺ.elkéri a Józsefvárosi Gazclá|kodási Kozpol:lt ZrI'-t a |ratáľozal l .) pont.|a szerinti eIadási ajánlat kiktildéséľe,
va]anrint az adásvételi szeľzódés aláíľásáľa'

Felel os : J ózsefváros i Gazdá l kcld ás i Kozpont Zfi . v agy ol.lgazdá | kodás i igazgatő.ia
Határido: 20 l 6. október l 5.

3.) hozzájáru| az ingatlanĺlyi|vántartásban he|yraizi számon nyilvántartott, tennészetben a

Budapest VIII. kerůilet, To|nai Lajos utca szám a|atti, 2J m, alapterÜletű, l szobás,
komfort nélktili komfortfokozat,ű, a közös-tu|ajdonból |lozzá tartoző 3|8il0.000 tulajdoni hányaddal
rendeIkezo lakásra haÍ'trozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendeIkezo bér|ĺj részérę történő eladási ajánIat

kiküldéséhez, az e|készÜlt forga|mi énékbecs|ésben megáIlapított forga|mi érték 25 oÁ-áva| megegyezo
összegű, azaz 1.840.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. augusztus 22'

4.) feIkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözponÍ.Zrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti eladási ajánlat kikü|désére,

valam int az adásvéte|i szerzodés a|áírására.

FeIelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ, vagyol.lgazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. október l 5'

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zft.
A lakosság széles körét érintő dontések esetén az előterjesztés elokészítójének jav a közzététe| módjára: a

honlapon

Budapest, 201 6. augusztus I 6.
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I. sztźmťl melléklet

ffi
Bérló neveo vételi kéľelem
benv itásának dátuma:

Bérló javáľa Íigyelembe vett
éľtékntiveló

beľuházás tisszege

Vételáľ
(foľgalmi érték

50%-ában):

E
Hrsz:

Azinga

l0.l 10.000,- Ft

Eľtékbecslésben meghatározott adatok

Béľleti,díj Ft/ hő +

AFA:

mt

tlan adatai

Az értékbecsló által megáltapított
bektilttizhetó forgalmi érték:

Onkoľmányzati
albetétek száma

65

Komfortfokozat
Nvilvántart.szeľ

3.389,- Fr

komfortos

s(3f)

20.220.000,- Ft

Onkormányzati
tulajdoni
hányad

Szoba-
szám:

Béľleti díj méľtéke:

f

szociális Iakbér

f0,94%

Eevéb adatok

Eladást kizźľćl
feltétel fennáll-e:

Míĺszaki ál|apot leírása:

)
m-
ár:

31 1.000,- Fr

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

Ktiztis ktiltség:

ErtékbecsIés
készítöje' és dátuma:

Appreal Kollár Kft.
(Kollár Zo|tán)

20 l 6. jrilius l 8. Feltilvizsgálta:
Mozaik 8 Kft., (GÓdor László)

EIidegenítés
kezdeményezése

t4.362,- Ft

onkormányzat
általibérló által

Bérleti jogviszony kezdete és
jogcíme:

2007. j lius 29.
kizárÓlasos bérlo

Fizetési morál:

megfelelo



2. szĺÍm melléklet

TotnaiLaios utcaJł

F
BérIó neve, vételi kérelem
benyrĺi tásának dátuma:

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtéknłiveló

beruházás tisszege

Vételáľ
(forgalmi érték

25o/o-ában)z

rII
Hrsz:

Az ingatlan adatai

1.840.000,- Fr

Béľ|eti díj Ft/ hő +

AFA:

Ertékbecslésben megha tározott adatok

mt

Az éľtékbecsló á|tal megáIlapított
bekti|ttizhetó foľgalmi érték:

onkormányzati
albetétek száma

Komfortfokozat
Nvilvántart.szer

4.691,- Ft

komfort nélkĹili

s(f6)

Onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

7.360.000,- Ft

Szoba-
szám:

Bérleti díj méľtéke:

koltségelviĺ lakbér

I

11.t2%

Esvéb adatok

Eladást kizárő
feltéte| fenná|l-e:

)
m-
ár.

Míiszaki állapot leírása:

f'7f .748,- Ft

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

Ktiziis kiiltség:

Eľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

Elidegenítés
kezdeményezése

Avant.lmmo Kft.
(Bánfai Lászlo)

20l 6. j lius l9.Feliilvizsgálta:
Mozaik 8 Kft.. (cődor Lászlo)

13.992,- Ft

onkormányzat
általlbéľló által

Bérleti jogviszony kezdete és
jogcÍme:

2015. március 30.
kizárÓlasos bérlo

Fizetési morál:

megfeleló

a__.:
-55*


