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A döntés el fo gadásáh oz egy szeru szav azattobbsé g s zük sé ges.

Melléklet : Összefo gl a|ő táb|ázat

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a diintés taľta|mának ľészletes ismertetése

A Budapest VIII' kerület, Auróra u.e szám alattllE}rsz.-'Ú,f5
m2 alaptertiletű, 1 szobás komfortos, a köztis tulajdonbď hozzátartozo 497l|0.000 eszmei

hanyađdal rendelkező lakásra vonatkozóan néhui.llDeltartott ése
eltaľtó l980. decembeľ 15. napján tartási szerződést kotöttek, amelyhez a Budapest Főváros

VIII. ker. Tanács Végrehajtó Bi'ott,águ \gazgatási oszíá|ya az 589111980. sz. határozatáva| a

hozzájäru1źlst t98l. januái 20. napján megadta. Budapest Fováros VIII. kerüIet Józsefvárosi

Öntoimanyzat. (atouatuiul.bun. o''ko..nányzat) megbizása és meghata|mazása alapján eljáró

Józsefvárośi Gazdá|kodási Központ Zrt. LG-2O25l3lfO|5 számú béľbeadói ny1|atkozatáva|

hozzájáru|tahhoz,hogyabérlakásbérletijogviszonyátlEltartófolytassa,ésa
bérleti szerződést kĺiitsegelvĺ lakbér megfizetése mellett, határozaÍIan időre megkösse

jogutódlás jogcímén. A bérleti szerzódés megkotésére20|2. április 16. napján keľült sor'

-rbérlő 

20l6. június 07 ' napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a lakás

ň"g**,lasa irant. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerzodést, va|amint a bérleti

díj tartozás vo natk o zásában k i ál l íto tt nu l | ás i gazo|ást.

Bérlő kéréséľe az URBS Ilrgatlalr Kft. (Váľszegi Dóra) 20|6.július f7.napjan elkészítette a

lakásra vonatkozó értékbecslést. A lakás piaci Íbrgalmi éftékét 6.600.000,- Ft (f62.074,-

Ft/m2; osszegben állapította meg. Gódor Lász|ő fiiggetlen szakértő 2016, augusztus 15.

napj án az ingat|an foľgalmi értékét fenti ö s sze gben j óválragy ta.

A Budapest VIII. keľület, Auróra u.

területet nem érint.

szám alatti lakás elhelyezkedése HVT

Javasoliuk, hogy a tisztelt Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. keľtilet, Auróra u 

-
_.',š^alattilakásvonatkozásábanbéľlo,!-részéľetörténőeladási
ä-ĺ"l"t tĺl.üldéséhez, az e|készult forgalmi értékbecslés (ľeleváns adatok az előterjesztés l.

számil mellékletében), valamint a az onkoľmányzat tulajdonában á|Iő lakások

elidegenítésérol szóló 33l2OI3, (VII.l5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

Í/
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19. $ (1) - komfoľtos lakás esetére vonatkozo _ bekezdése alapján a forgalmi éľték 50 Yo-ának

megfelelo osszegű, azaz3.300.000,- Ft vételár megjelölése me]Iett.

II. A beteľjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos dontés meghozaÍa|áraaTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés céIja, pénzĺigyi hatása

AzingaÍ|an énékesítéséve| az onkormányzat költségvetési bevételhez.iLlt. Az elidegenítés az
onkormányzat számźra előnyos, mert a csökkeno tulajdoni hányadľa alacsonyabb közös
koltség fizetési kötelezęttségÍartozik. Amennyiben a társasház akésőbbiek során valamilyen
nugyobb beruházásról dönt, annak a költsége is kisebb mértékben terheli az Önkoľmányzatot.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|apénzugyi fedęzetet nem igényel.

IY. Jo gszabályi kiirnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenĺtéséľol szóló 3312013' (VII. 15.)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. s Q) bekezdése szabá|yozza a döntésí
jogkoľöket, amely szeľint l00 millió forintot meg nem haladó bekoltözhető forgalmi értékű

lakás elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értéken felül a

Képviselő-testület dont az elidegenítésrol és az eladási ďjan|at kiadásáľól, továbbá dönt az

adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és megszüntetéséve1 kapcsolatos
kéľdésekben, kivéve azokaÍ. aZ eseteket, amikor a döntés éľtékharártól függetlenül a

Képvi selő-testület j ogkore.

Az e|ővásárlási jog gyakor|ása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése alapján toľténik: ,,Ha a lakás az

állam tulajdonból téľítésmentesen került az onkormányza|' tulajdonába, a bérlok elővásárlási
joguk alapján vásárolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapján az e|ađási
bizottság döntése a|apjźn adható ki a vevő részére.

aján|at a tulajdonosi jogokat gyakorló

A vételár megállapíttsát a Rendelet l9. $ (l) bekezdése szabá|yozza.' ,,Ha a térítés nélktil az

Önkormányzat tulajdonába került lakást az e|ővástlľlási jog jogosultja, vagy aZ elhelyezésre
jogosult jogcím nélküli lakáshasználó vásárolja meg' a vételáľ a forgalmi érték 25 %o-a, a

uuio'ágo' komfortfokozat szerint komfoľtos, összkomfortos lakás esetében a véte|ár a

forgalmi éľték 50 %o-a.,,

Fentiek alapjtnkérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a dontését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...,,..120|6. (... ...) számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozztĄárul a B.udapest VIII. keriilet, Auľóra u. 

- 

szám a|atti,

hľsz.-í, 25 mf alapterĺiletű, l szobás, komfoľtos komfortfokozatű, a kozös tulajdonból

hozzźúartozó 4g7l|O.O00 eszmei hanyaddal rendelkező lakásľa határozat|an idejű bérleti
jogviszonyban álló ś-r|ő részére tcjrténő eladási aitnlat kiküldéséhez az

elkészült forgalmi e?ékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyező

összegű, azaz3.300.000,- Ft Vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója

Hataridő: 2016. augusztus 29.
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2.) felkéri a .Iózsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt'-I. a |laIározaĺ l.) ponda szerillti eladási
aj án|aÍ. ki kĺi l d é sére, v al am i nt az adásv étel i szeľzod és a| áír ás ár a.

Felel ős : .I ózsefváro s i Gazdál kod ási Kcĺzpo nt Zrt"' v agy ongazd á| kodási igazgatőj a
Hatáľidő: 2016. október 20.

A döntés végreha.jtásátvégző szervezeÍi egység: .Iózsefváľosĺ Gazdálkodási ozpont Zrt.
A lakosság széles korét érinto dontések esetén az eloterjesZ|és e|ők9ś4/ójének javaslata a
kozzéÍ.éte| módjára: a lronlapon

Budapest, 2016. augusztus 23.

vagyon ĺlkodási ĺgazgatő

KÉszÍľEľrp: Józspľ.vÁnosl GłzoÁlrcoDÁř{oZPoNT ZRT.

LeĺRrł: DRAVETZ RÉre Rpr.eReNs bĹ
PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉnypl / t.lpv lcÉNyel, IcłzoLÁS: a t( ''---. ľL-
JoGl KoNTRol-l: fl 4,ł "

e VÁnoscłZD^LKo yl BIzoľrsÁG ELNÖKE
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1. szdmĺl melléklet

Aur rau.(E,

Bérló neve. vételi kéľelem

2016. i nius 07.

űitásának dátuma:

Béľló javára figyelembe vett
értékntive|ó

Az insatlan adatai

Vételáľ
(foľgalmi érték

ľtékbecslésben meghat ár ozott adatok

Az értékbecsló á|tal megállapított

3.300.000.- Ft

Komfortfokozat

Béľletĺ díj
Fť hÓ + Afa:

NyiIvántaľt.szer

bektiltiizhetó forgalmi érték:

Önkoľmányzati
a|betétek száma

t1

\,\

4.410,- Fr

Bérleti díj mértéke:

nkoľmányzati
tulajdoni

6.600.000.- Ft

Míĺszaki állapot leíľása:

|3,|7oÁ

éb adatok

értékbecslés szerint

Eladást kizáró
feltéte| fennáll-e:

f6f .074.- Ft

készítóie. és dátuma:
URBS Ingatlan Kft.

(Várszegi Dőra)
201 6. j lius 27.

jóv áhagyla (G odor Lászlró

fuggetelen szakérto) :

Értékbecs|és

lf .425,- Ft

Elidegenítés

onkormányzat

20 I 6. aususztus I 5.

Béľleti jogviszony kezdete

Fizetési moľál:

20l2. április l 6.

megfelelo


