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I. Tényáltás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

ABuc1apestvIII.kerület,KoszorĹrutcaFľszź,ma|attIl#,tsz.-tl,36m2
alapterületű, 1 szobás, a béľleti szerzóđés szeľint komfort nélktili, a valóságban komfortos, a
ktjzös tulajdonból hozzátartoző 275lI0.000 tulajdoni hanyađdal rendelkező lakásra
vonatkozóan a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat (továbbiakban:
onkormányzat) 2005. októbeľ 19. napjéúő| határozatlan időre szóló lakásbéľleti szerzođést
kö.öu |Er születet, -Illtl
Bérlő 2016. augusztus 15. napján vétęli szandéknyi|atkozatot nýjtott be társaságunkhoz a
lakás megvásaľlása irant. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerzođését, valamint a
bérleti đij megťlzetéséről szóló nullás igazolást.

Az ingatlan elhelyezkedése HVT II. területet érint, a Rév8 Zrt. i'aĺgyi ingatlan
elidegenítésének akadá|yát nem látja, mivel a tertiletľe vonatkozóan semmilyen szeľződésben
v á||a|t kötelezettség nincs.

Bérlĺj megrendelésére az URBS Ingatlanszakéľtő Kft. (Yźnszegs Dóľa) étékbecslő á|ta|2016.
szeptember 07. napján elkészített és Gódoľ LäszIő fiiggetlen szakértó źita| 2016. szeptember
15. napján felĺilvizsgált értékbecslés alapjan a bérlő által komfoľtosított lakás piacĹ, forgalmi
értéke 1 0. 1 00. 000,- Ft (280. 9 32,- Ft/mf) összegben kertilt megállapításra.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. keľület, Koszorú utca
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kiktildéséhez. az elkészült forealmi értékbeďffi(r-elevánsldatok az e|oteriesztés 1. szźmtl
męlléktetében), valamint az o-nkormányzat tu|ajđonában álló lakások elidelenítéséről szóló
33/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 19. $ (1) - komfoľtos lakás esetére vonatkozó _
bekezdése a|apján a forgalmi érték 50 %o-ának megfelelő összegű, azaz 5.050.000,- Ft vételrír
megielölése mellett.

II. A beterjesztés ĺndoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos tĺöntések megllozata|źtra aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénziigyi hatása
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A lakás értékesítéséve| az onkonrrányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az
onkormányzat szämára előnyös, meft a cscikkenő tulajdoni htnya'dĺa alacsonyabb közös
költség fizetési kötelezettség tartozik. Amennyiben a társasház valamilyen nagyobb
beruházásról dönt, annak a költsége is kisebb méftékben terheli az onkorm ányzatot.

Az eladással kapcsolatos dontés meghozatalapénzugyi fędezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szóló 33/2OI3. (vlJ. 15.)
önkormányzati ręndelet (továbbiakban: Rendelet) 2. s Q) bekezdése; szabá|yozza a döntési
jogköröket, amely szerint l00 millió foľintot meg nem haladó bekoltozhető forgalmi éľĽékű
lakás elidegenítése esetén aYárosgazdá]kodási és Pénzügý Bizottság dont az elidegenítésről.

Az elővźsárlási jog gyakorlása ą Renđelet 9. s (2) bekezdése alapján töľténik: ,,Ha a lakás az
ti|am tulajdonból térítésmentesen keľült az onkormtny'zat tulajdonába, a bérlők elővásárlási
joguk a|apján vásárolhadák meg a lakást.''

A Renđelet 15. $ (1) bekezdés a|apján az e|ađási Ąěn|at a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése alapján adható ki a vevő részére.

A Vételar megállapítäsźlt aRendelet 19. $ (1) bekezdése szabtiyozza..

,,Ha a térítés nélkül az onkormtĺnyzat tulajdonába keľült lakást az ę|ovtsérlási jog jogosultja,
va9y az elhelyezésre jogosult jogcím nélktili lakáshasználó vásárolja meg' avéte|át a forgalmi
érték 25 oÁ-a, a valóságos komfoľtfokozat szennt komfortos, összkomfortos lakás esetében a
véte|ár a forgalmi érték 50 %o-a.,,

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

HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . . . .. /20l 6. (. . . . . .) számű Y árosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźnozat:

A Városgazdźilkođźsi és Pénztigý Bizottság úgy dönt, hogy

I .) hozzájfuu| az ingat|an-nýlvántartásban hel szĺĺmon nýlvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Koszorú u alatti, 36 m2
alapterĹiletíi, I szobás, a bérleti szerzőđés szerint komfort nélkĹili, a valóságban és az
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értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-źtban, azaz 5.050.000,- Ft összegben
tĺiľténő közlése mellett.

Felelős: Józsęfuarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 26.

2.) felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontja szeľinti eladási
aj źnlat kikĺil dés ére, val amint az adásv éte|i szer ző dés me gköté séľe.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási K<izpo nt Ztt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. novęmber 10.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Iőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ'Zrt.
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A lakosság széles korét éľinto döntések esetén az előterjesztés előkészít .iavaslata a
közzététę| módjára: a lronlapon.

Budapest, 2016. szeptember 20.

Ors
vagyo kodási igazgatő
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1. szdm melléklet

BéľIó neve. véte|i kéľe|em
beny jtásának dátuma:ffi

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtéknłivelô

beruházás łisszese

Vételáľ
(foľgalmi éľték

507o.ában):

tl
IIľsz:

5.050.(r00.- Ft

Béľleti 9íi Ft/
hĺí + Afa:

Ertékbecslésben meghatározott adatok

onkoľmányzati
albetétek száma

m2

an adatai

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiiltiizhetó foľgalmi érték:

6.f8),-Ft

36

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

komfort nélktili

r4(4s)

onkoľmányzati
tulajđoni
hányad

\;tx

Béľleti đíj méľtéke:

10.100.000.- Ft

k<jltséeelviĺ lakbér

Szoba-
szálm:

Eeyéb adatok

30,52yo

1

Eladást kizáró
feltétel fennáll-e:

Fajlagos m2
áľ:

Mĺiszaki á|lapot leíľása:

értékbecslés szeľint. komfortos

i.. -

IGEN/NEM

Ktiziis kiiltség:

f80.932,-Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése

9.075,- Ft

Ertékbecslés
készítóje' és dátuma:

LIRBS Kft. Várszegi f)Óra
?016. szeptember 07.

<inkormányzat
á\tallbér| 
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Béľletĺ jogviszony kezdete és
jogcíme:

Fizetési moľál:

2005. oktÓber 19.
lakáscsere

megfe leló


