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Ti sztelt Y ár os gazdálko dási és P énzügý Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés tartaImának részletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kęrĺilet Józsefvárosi onkoľm źnyzat(továbbiakban: onkorm ányzat)
2001. március 0I. napjátő| hatźrozatlan idtĺre sző!ő |akásbérleti szerződést totottĆ

llD'al (született:t a Budapest VIII. kenilet, Kisfaludy "ł--ama|atti,(ID hĺsz.-ú, 34 m2 alapteľĹiletu, I szobás, komfortos, 
-a 

k6zös fulajdonból
649110.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra vonatkozóan. A bérleti szerzőđés 2OOI.
november 29. napjatől módosítva lett béľlő névvá|tozása miatt, aki-}ó|-

(Favź]toztattaar]evét.ĺ-2016.október13.napjránvételiszándékný|atkffi
nýjtott be társaságunkhoz a lakás megvásár|ásaľa, melyh ez csato|ta az ervényes béľleti
szerződését, valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolást. Az elidegenítesre
tĺirténő kij elölés megtöľtént.

Az ingat|an elhelyezkedése HVT teriiletet nem érint.

Béľlő megrendeléséte az Euro-Immo Expeľt Kft. (Bács György) é.ľtékbecslő á\tal 2Ot6.
november 10. napján elkészített és Gódor Lász|ő független szakértő tL|ta|20|6. november 2l.
"upiá^ 

felÍilvizsgált éľtékbecslés alapjrín a lakás piaci-, forgalmi értéke 10.900.000,- Ft
(3 1 9 .20 0,- F tl m.) összegben került megállapításra.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság jĺíľu|jonhozzáa Budapest VIII. kertilet, Kisfaludy u.ĺD
. szám a|atti lakás bérlője,IlD részéte t<jľténő eladási ajáriat kiktildéséi",, *
elkészĹilt forgalmi éľtékbecslés (releváns adatok az előterjesztés l . számís' mellékletében),
valamint az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidógenítéséľől sző|ő 33/2013. ryIÍ.
15.) önkormźnyzati rendelet 19. $ (1) - komfortos lakás esetére vonatkozó _ bekezdése
a|apján a forgalmi érték 50 %o-ának megfelelő ĺisszegrĺ, azaz 5.450.000,- Ft véte|ár
megjelĺilése mellett.
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II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések lneghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

A lakás értékesítésével az onkormányzat koltséevetési bevételhez jut. Az elidegenítés az
Onkormányzat számźlľa előnyös, ..ń a cscikkeńo tulajdoni hányidra alacsonyább kozös
költség fizetési kötelezettség tartoz1k. Amennýben a társasház vatramilyen nagyobb
beruhźzásről dönt, annak a költsége .is kisebb mértékben tęľheli az onkorm źnyzatot. Targyi
|akás az egyetlen önkormányzati tulajdon aházban.

Az el adással kapcsol atos döntés meghozata|a pénzugý fęd,ezętetném i gényel.

IV. Jogszabályi ktirn yezet

Az onkormányz,at tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33l2o|3. (vII' 15.)
önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (2) bekezđése szabályozza a dontési
jogkĺiroket, amely szerint l00 millió foľintot meg nem haladó beköltöżhető forgalmi éľtékű
lakás elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság dont az elidegenítésről.

Az elovźsárlási jog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján töľténik: ,,Ha a|akás az
állam tulajdonból térítésmentesen kertilt az onkormányzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási
joguk a|apján vásárolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés a|apjźtn az ęladási ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottstry döntése a|apján adható ki a vevő részére.

A vételár megźi|apittlsát a Rendelet l9. $ (1) bekezdése szabályozza..

,,Ha a térítés nélkül az ĺÖnkorm tnyzat tulajdonába került lakást az e|óvásérlási jog jogosultja,
Yagy az elhelyezésľe jogosult jogcím nélkÍili lakáshasználó vásárolja meg' avéte|tr a forgalmi
érték 25 oÁ-a, a valóságos komfotfokozat szennt komfortos, összkomfortos lakás esetében a
vételĺír a forgalmi érték 50 oÁ-a.,,

Fentiek a|Ąán kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a d<jntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZ^TIJAVASLAT

......./2016.(..... .) szźlmíViáľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźnozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy đönt, hogy

1.) hozzźtjźrul az ingat|an-nyilvántartásban alllhely'tajzi számon nýlvríntatott,
természetbenaBudapestVIII.keľiile!Kĺsfaludyu.(Dszźnna|atti,34mf
alapterületű, l szobás, komfortos komfotfokozatű |akásra vonatkozó eladási aján|at

- 

bér|ő részére történő megküldéséhez, a vételáľnak az e|készi|t forgalmi
értékbecslésben megá||apitott forgalmi érték 50 oÁ-átban, azaz 5.450.000,- Ft
összegben t<jľténő kĺizlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdźikodási K<izpontZrt. vaąyongazdálkodási igazgatőja
Hatźnđő: 2016. đecembęr 05.
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2.) fe|kérl a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
eladási aján|at kiküldéséľe, valaľnint azadásvéte|i szerzódés megkĺitéséľe.

Felelős: Józsefváľosi Gazdá|kodási KözpontZrI. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 ' január 10'

A dcĺntés végrehajtásátvégzo szewezeÍi egység: Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZrt'
A.lakosság széles körét érintő döntések esetén az, e|óte.rjesztés ęlőkészítójének javaslata a
ko zzététe| mő dj ár a: a honlapon.

Budapest, 2016. november 29.
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1. pzám melléklet

Ifisfaludv utca]

beny ĺtásának dátuma:
Béľ|ó neve, véte|i kéľelem

2016. oktÓbeľ 13.

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházĺĺs tisszege

Az ingatlan adatai

Vételáľ
(forgalmi éľték

507o-ában):

Hrsz:

-D

5.450.000.- Fr

Bérletĺ 9íj Ft/
hÓ + Afa:

Értéľuecs

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiĺltiizhetó foľgalmi éľték:

onkoľmányzati
albetétek száma

1 1.988,- Ft

34

Komfoľtfokozat
Nyilvántaľt.szeľ

n
\\..'\.
\'\\

komfortos

1( l3)

onkormĺ{nyzati
tulajdoni
hányad

Bérleti díj méľtéke:

10.900.000,- Ft

kciltséselvĹi lakbér

Szoba-
szám:

Egyéb adatok

6,39oÁ

I

Eladást kizáró
feltétel fennáll-e:

Fajlagos m2
árz

Míĺszaki álIapot |eíľása:

értékbecslés szerint

319.200,- Ft

Ktiztis kiiltség:

IGEN/NEM

7.820,- Ft

Ertékbecslés
készítóje' és dátuma:

Elidegenítés
kezdeményezése

Euro-Immo Expert Kft.
Bács Gyorgy

2016. november 10.

cinkormányzat
áltavbérl' áita|

Bérleti jogviszony kezdete és
jogcíme:

2001. november 29.
néwáltozás

Fizetési moľál:

mesfelelo


