
Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefvárosi onkornr źnyzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

E|oterj e sztó : J őzseťv áro si Gazd ál kod ási Kozp ont Zrt.

Képviselő-testületének

ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 2016. augusztus 29-i iilésére

Tárgy: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
(Budapest VIII. keľület, József ki'ľút{D

E|őterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Farkas ors vagyon gazdáIkod,ási igazgatő
Készitettę: Mezei Irén ľeferens
A napirendet nýlvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gad ásáh oz egy szeru szav azattobb sé g szüksé ge s.

Melléklet: 1 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

napiľend

ABudapestVIII.kenilet,Jőzsefkörút-száma1atti-hľsz.-ú'97m2
alapteľĹiletíi, 2 szobás, komfortos komfortfokozati, a
tulajdoni hányaddal rendelkęző lakás 2016. miírcius
hatánozatlan időre szólóan
Ű015. szeptembęr 2-źn bekövetkezett
időpontja: 2015. szeptember 3.

- 

2016. j,6nills 27. napjan vételi szandéknyi|atkozatot nýjtott be a lakás
megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolta az éwényes bérleti szerződést, valamint a bérleti díj
tartozásvonatkozásźbankiźi|ítottnullásigazolást.

A Budapest VIII. kerület, József körut ĺ- szám a|atti lakás elhelyezkedése HVT teľületet
nem érint. A 22 albetétből álló tarsasházban 14 db önkoľmiĺnyzati tulajdonú albetét van, arĺle|yhez
7 .I00 / 1 0.000 tulajdoni hĺínyad tartozik.

-bérlő 

kérésére az Appreal Kollár Ingatlanszakéľtő Kft. (Kollrár Zo|tán) 2016'
július 4-én ęIkészítettę a lakásra vonatkozĺi éltékhęcslést, amelyhen a lakás firrgalmi él.tékéJ 2.8'600,000,-
Ft órtćkbcn hatátroztamcg(295,000'-Ft/m2). A fiiggetlenszakértő (Mozaik 8 Kft. Gódoľ László) 2016,
július 20-arl vizsgá|ta felül és annak a becsült piaci-, forgalnri értéket 33.700.000 ,- Ft (347.300,- Ft/m2)
ö sszegben á|Iapitotta meg.

TájékoztatjukaTisztekBizottságot,hoByŰ014.szeptembeľ16-anbenyrijtottaalakás
megvás:írlásáľa vonatkoző vétę|i kérelmét a męllékletekkel, azonban az értékbecslés megrendelésére máľ
nem került sor, valamint arrol, hogy a jelenlegi bérlő néhai-
Iányaként _ sztiletése őta a tárgybani ingatlanban él, korábban a bérlővel egyutt lakó személyként
szerepeltabérletiszeľződésbenis,továbbáamegvásarolnikívant1akásaIDalkötött
bérleti jogviszony létesítése őta (L963. augusztus 3.) egyuttal a bejelentett lakcíme is.

F"'ti"k ulupj*jgyasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. keľĹilet, József kĺirut
zźm a|atti lakás vonatkozásttbarl ahatározatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező

részére tĺjrténő eladási ajttnlat kiküldéséhez aZ elkészült forgalmi

közös tulajdonból hozzá tartoző 66]110.000
07. napján kelt bérleti szerződéssel keľiilt

bérbeadásra jogutódl ás a\ap1źn, édesanf a,

ha|źĺ|át kĺjv ető en. B érl eti j o gvi s zony źtnak kezdő

ĺ/Ůt '.
tl

bérlő,



értékbecslés (ľeleváns adatok az e|oteriesztés 1. számú mellékletében), valanrint az onkonnányzat
tulajdonában á1|ő lakások elidegenítéséľől szóIó 33/20|3. (VII. 15.) onkormányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdése a|apján, a valóságos komfortfokozat szeńnt komfortos komfortfokozatú lakás esetére irányadó,
a forgalmi éľték 50 %o-ának megfelelő összegű, azaz 76.850.000,- Ft Vételár megjelölése mellett.

II. A beterjesztés indoka

A 1akás elidegenítésével kapcsolatos dontés meghozatalźtra a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénziigyĺ hatása

Az ingatlan éľtókesítésével az onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az
onkormanyzat szźtmára előnyös, mert a csökkenő tulajdoni hányađta alacsonyabb kĺjz<js koltśég fizetési
kötelezettség 1.artoz1k. Amennýben a társasház va|ami|yen nagyobb bęruházásról dönt, annak a költsége
is kisebb méľtékben terheli az onkorrn ányzatot.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|apénzigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormźnyzat tulajdonában á!|ő lakások eliđegenítéséľől szóló 33/20|3. (VII. 15.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2.$ (2)bekezdése szabá\yozzaa döntési jogkör<iket, amely szennt.. a
100 millió forintot nem nem haladó beköltozhető forgalmi értékű lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-testület dont az elidegenítésről és az e|adási
aján|at kiadásaról, továbbá d<jnt ađásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és
megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az esetekęt, amikoľ a döntés az ffié|dlattrtő|
fiiggetlenül a Képviselő-teshilet jogköre.

Az e|ővásárlási jog gyakorlása a Rendelet 9' $ (2) bekezdése a|apján t<jrténik: ,,Ha a |akás az éilam
tulajdonból téľítésmentesen került az onkoľmányzat fulajdonába, a bér|ők elővásárlási joguk a|apján
vásárolhatj iák meg a |akást.,,

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapján az e|adási ajźtnlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése
a|apján adhatő ki a vevő részére.

A véte|ár megállapítását a Rendelet 19. $ (1) bekezdése szabáIyozza.. ,,Ha a térítés né]kül az
onkormányzat tu|ajdonába keľiilt lakást az e\ővásźtlási jog jogosulda, vagy az elheIyezésľe jogosult
jogcím nélkĺili lakáshasználó vásiĺrolja meg, a véte|źr a forgalmi érték 25 Yo-a, a valóságos
komfortfokozat szertnt komfortos, összkomfortos lakás esetéb en a véte|ár a forgalmi érték 50 oÁ-a.,,

Fentiek a|apjźnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATIJAVASLAT

. .' . . ../20I 6. (. . . . . .) szźĺnű Y árosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy đĺint, hogy

1.)hozzäjárúazingat|arl-nyi1vántartásbanDhe|yrajzisztnĺonnýlvántartott,természetbena
Budapest VIII. keľiilet, József körút 

- 

szám a|atti, 97 m2 alapterĺiletű , 2 szobás,
komfortos komfortfokozatű a közös tulajdonbó| hozzá tartoző 667110.000. fulajdoni hányadđal
rendelkező lakásra vonatkozőanhatźlrozatlan idejű bérleti jogviszonyban á||ő
bérló részére történő eladási ajánlat kikiildéséhez, a3312013. (VII.15.) önkormtnyzati rendelet 19. $

c,7 r
!/'



(1) bekezdésében, komfoľtos konrfortfokozatű. lakás éfiékesítéséľe meghatćrozottak szerint, aZ
elkészült forgalmi éńékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 o/o-áva| megegyező összegíi, azaz
16.850.000'- Ft vételár kozlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 201 6. augusztus 29.

2.) felkéri a Józsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a hatfuozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kiküldésére, val ami nt az adásv étęli szerződés a|áír ásfu a,

Felelős: Jrjzsefuáľosi Gazdálkodási KtizpolltZrt. vaąyÚn9azdálkoilási lga:zgat(:ja
Határidő: 20|6. október 30.

A clontés végrehajtástúvégzo szewezeti egység: Józsefuarosi Gazdtt|kodási KözpontZrt.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|otefiesztés elokészítőjének javaslata a kozzététe|
módjára: a honlapon

Buđapest, 2016. augusztus 23.

igazgatő
s O.s
odási

KÉszÍľprrp: Jozspr.vÁnosl GAZDALKoDASI KozpoNr Znľ.

^LpÍnľe: Mp,zpl IRÉN Rpľ.pRpNs ti\t\-
PÉNzÜcyt FEDEZETET IGÉNYEL / Nplrĺ IGÉNYEL. IGAZoLÁS:

Jóv,ą'Hĺ.cyľ.ą.:

AVARoSGAZDAL I BIZoTTSÁG ELNoKE

/fiĺ



1. szdm melléklet

Jzsefkijľtit-

Béľló neve, vételi kéľelem
beny itásának dátuma:

-

2016. itnius f7.

Bérló javáľa Íigyelembe vett
éľtékniiveló

beruházás łisszege

Vételár
(foľga|mi éľték

507o-ában):

II
Hľsz:

16.850.000,- Ft

Eľtékbecslésben meqha tźrozott adatok

Bérleti díj Ft/ hő +

AFA:

m2

Az éľtékbecsló által megáIlapított
bektilttĺzhetó foľgalmi érték:

\*i)\

onkoľmányzati
albetétek sz ma

97

Komfoľtfokozat
Nyilvántart.szeľ

31 .851,- Fr

komfortos

t4(22)

33.700.000,- Ft

Onkormányzati
tulajdonĺ
hányad

Szoba-
szám:

Bérleti díj méľtéke:

koltséselvrÍ lakbér

2

7I,00oÁ

Esyéb adatok

Eladást |<lz ró
feltétel fennáll-e:

Mĺĺszaki állapot leíräsa:

m2
ár:

347.300,-Ft

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

Kiiziis ktiltség:

Eľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

Appreal Kollaľ Kft.
(Kollár ZoIttLn)

20 l 6. jťrlius 04. Feli'ilvizsgálta:
Mozaik 8 Kft.. (Gődor LászlÓ)

Elidegenítés
kezdeményezése

24.012,-Ft

onkormányzat
áItaVbér|6 á|ta|

Bérleti jogviszony kezdete és
jogcíme:

2015. szeptember 3.-
iozutÓdlás

Fizetési morál:

megfe1eló


