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Melléklet: ingatlan adatlap

Tisztelt Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

ABudapestVIII'keľtilet,Józsefot"uEszáma|attí,Ihĺsz.-ú,.7Om2
alapterülettĺ, 2 szobás, komfortos komfortfokozatĺ, a k<izös fulajđonbő|hozzátaÍtoző 488/10'000 tulajdoni
hányaddal rendelkezó lakásra vonatkozóan a Budapest Főviáľos VItr. keľület Józsefuláľosi onkormányzat
(továbbiakban: onkormźnyzat) 2010' november 26. napjátő| hatáĺozat|arl idejii lakásbérleti szerződést
kötött-vut.
Az onkoľrnáĺyzat é. I kĺizött 1995. szeptember 22. napjan hatźrozzt|arl idejiĺ bérleti
szerződés jött létľe, mely beľlő 2010. november 25. napján bekövetkezett halálával megszĺint. Iry a
bérletijogviszonyfolyatá.e.utslettjogosult,í,intu,eIhunytbértőeltartója.
Bér|ćl 2OI7. március 22, napján vételi szĺándéknyitatkozatot nyijtott be Táľsaságunlĺhoz a |akás
megvásáľlása érdekében. A kérelemhez csatolta az éľvényes bérleti szerződését, valamint a bérleti díj
megfizetéséről szóló nullás igazolást.

Az ingat|an elhelyezkedése frVT terĺiletet nem éńnt. Az ęület nem szerepel a bontásra kijelölt
íngatlanok listájan. A házban található lakások és nem lakłás céljára szo|gálő helýségek elidegenítésre
kij elöIésre keriiltek'

Az 2I albetétből álló táľsasházban f db önkormányzati tulajdonú albętét van, amelyhez 746/|0.000
tulajdoni hányad tartozik.

EéľlőkéréséreazURBSIngatlanKft.(VárszegiDóra)2017.május3-ánelkészítettea-lililavonatkozóértékbęcslést,amelybenalakáspiacĹ,forgalmiéľtékét21.400.000Ft(3o6.048Ft/m)

értékben határozta meg, melyet Gódor LászIő (Mozaik 8 Kft.) fiiggetlen igazságýgý szakértő 20|7.
május L7. napjáĺ helybenhagyott.

Fentiek alapjrán javasoljuk, hogy a Tisaelt Bizottság jáľu|joĺhozzá a Budapest VIII. keriilet, József utca
szźm alatüi lakás vonatkozásátban a hatáĺozat|arl idejĺi béľleti szerződéssel rendelkező

bé.Iő' I részére töľténő eladasi aján|at kiküIdéséhez az.elkészült forgaüni éľtékbecslés
(ľeleváns adatok az e|oterjesztés 1. számú mellékletében), valamint az onkormtnyzat tulajdonában alló
lakások elidegenítéséről szó|ó 35/2016. (x['08.) önkorĺnĺányzati rendelet (a továbbiakban: Renđelet) 16.

$ (1) bekezdés bc) pontja a|apjźn, a komfoľtos komfoľtfokozatí|akás esetére iľányadó, a forgalmi éĺék
55 %-ának megfelelő összegű, azaz |I.770'000 Ft vételfu megielolése męllett.

A bérl<í még nem nyilatkozott aľról, hory ery összegben vary ľészletfizetéssel szeretné-e az ingat|ant
megvásrírolni. A Rendelet 16' $ (2) bekezdése aĺapján, ha a bérlő avéte|źlrat egy összegben ťlzeti meg' az
( l ) bekezdésben meghatározott vételĺĺľ összegéből további |0 %o kedvezmény illeti meg.
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II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés céIja, pénzügyÍ hatása

A lakás éĺékesítésével az onkormányzat költségvetési bęvételhez jú. Az elidegenítés az onkormźnyzat
szÁmára elonyös, męľt a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közos költség fizetési köte|ezettség

tartozik. Amennyiben a tźtrsasház valamilyen nagyobb beruházásról dönt, annak a költsége is kisebb
mértékben terhelí az onkormányzatot.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatalapénziigyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi ktirnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a rendelęt hatáIya a|á tartozó lakások elidegenítésével
kapcsolatos tu|ajdonosi jogokat a Képviselő-testĺilet gyakorolja azza|, hagy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatttrozott esętękben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot
hatalmazza fel. A tulajdonosi döntések előkészítését és végrehajttłsáń. a feladattal megbízott varyonkezelő
szęrvezetet végzi e|. A 2. $ (2) bekezdése szerint a l00 millió forintot meg nem haladó bekölt<izhetó

forgalmi éľtékíi |akás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a

Képviselő-testii|et dönt az elidegenítésről és az eladási ajánlat kiadásáról, továbbá dtjnt adásvételi
szeľződéssel, továbbá annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat
az eseteket, amikor a döntés azérté|łlatártól ftiggetlenül a Képviselő-testület jogköľe.

Az e\ővásárlási jog ryakorlása a Rendelet 8. $ (l)-(2) bekezdései alapján történik:
A Rendelet 8.$ (l) bekezdése alapján:,,A lakást azLtv.-ben szabźr|yozott elővásárlási jog alapján a
bérlő, valamint a béľlő hozzźĄáru|ásával egyenesági rokona' ĺiľökbefogadott ryermeke vásáľolhatja meg.''
A Rendelet 8. $ (2) bekezdése alapján: ,,Ha a |akás az ál|am tulajdonból térítésmentesen kertilt az
onkormányzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási joguk alapján vásarolhatják meg a lakást.''
A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapján az e|adási ajtnlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése
alapjĺín adható ki a vevő részére.
A vételár megállapítását a Rendelet t6. $ (t>(3) bekezdésęi szabá|yozzźlk A Rendelet 16. $ (1)

bękezdésének bc) pontja a|apjźn: ,,Ha a térítés nélkĹil az Önkormányzat tulajdonába került lakást az
elővásarlási jog jogosu|tja vásáro[ia meg' a vételráľ a Palotaneryeden kívĹil elhe|yezkedő lakások esetén

komfortos, összkomfortos lakás esetén a foľgalmi érték55 %o-a.,,

A Rendelet 16. $ (2) bekezdése alapján: ,,Ha a béľló a vételiáľat egy összegben fizeti meg, az (1)

bekezdésben meghatározott vételár összegéből további |0 %okeďvezmény i|leti meg.''
A Rendelet 16. $ (3) bekezdése a|apján: ,,Ha a bérlő avéte|trat részletekben ťlzeti, de a vételarhátralékot
5 éven belül egy összegben megfizeti, a fennmaradó vételáľľészre bérlőt 10 %okeđvezmény illeti meg.''

A Rendelet 19. $ (1) bekezdése alapján: ,,A vételárbóI 5 % engedmény illeti meg a vevőt,ha aszerződés
męgkötését mege|óző két éven belül állandó |akcímbejelentéssel a megvasrírolni kívánt lakásban lakott és

a szer ző dés megkĺĺtésekor :
a) nyugdiias, vagy nyugdíjszeni rendszeres szociális ellát"ásban ľészesül, vary
b) saját háztartásában oľvos szakéľtói bizottsági hattrozatta| igazoIt munkaképtelen, vaw
korlátozottan munkaképes fogyatékkal élő eltartásáról gondoskodik, vagy
c) sajátbáztartásában legalább 3 kiskoru gyermek eltartasaról gondoskodik.''
TJgyanezcnszakasz (2) bekezdése szeľint: ,,Az(1) bekezdésben szabáIyozott vételarengedmény mértéke

több feltétel egytittes fennállása estén sem haladhatja megaz 5 %o-ot.,,

A Ztń ülés elrendelésének jogszabálý hátterét az információs önĺendelkezési jogról és az

információszabadságľól sző|ő f0I1. évi CX[. törvény (továbbiakban: Infotv.) a|apozzameg. Az krfotv.

3. $ 2. pontja határozza męg a személyes adat fogalmát, mely szerint ,,szeméIyes adaÍ.. az érintettel

kapcsolatba hozhaĹí adat - kiilĺin<jsen az élintett nęve' azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
ťlziol.őgĺai, mentáIis, gazdasági, kulturáIis vagy szociáIis azonosságźra jel|emzó ismeret -, va|amint az

adatból levonható, az érinteÍtre vonatkozó kovetkeztętés''.
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Az Infotv. 5. $ (l) bękęzdése azt szabá|yozza,hogy,,személyes adat akkoľ kezelhető, ha ahhoz az érintett
hozzájáruI, vagy art törvény vagy - törvény fę|hata|mazása alapján, az abban meghatározott körben -
he ly i önkorm ány zat ľende |ete közérdekęn alapu ló céIból elrendę l i.''

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁRoZATIJAVASLAT

..'..../z0|7.N.29.) számú Vaĺosgazdálkodasi és Pénzngyibizottságihatározat:

A Vłírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1')hozzajźru|aBudapestVIII.keľĺilet,József't""Eszámalatti,ftľsz.-ú,
70 m. alapterületii, 2 szobás, komfortos komforľfokozaÉ.4tQzÔq tu!ąjdonból hozzátartoző 488/10.000
tulajdoni hányaddal ľendelkezó |akásra vonatkozóan E részére töľténő eladási ajźn|at
megktĺldéséhez, a vételárnak az ekésnilt forgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi érték 55 %-
ábaĺ, azaz 11.770.000 Ft összegben töľténő közlésével és qzza| atájékoztatással kiegészítve, mely szerint
a végleges vételár ĺisszege az onkormányzat tulajdonában álló lakások e|idegenítéséről szóló 35ĺ2016.
(xII'08.) önkormányzati rendelet 16. $ (2)-(3)' ilIeťve a 19. $ (1) bekezdéseiben biztosított kedvezmények
alka|mazásźp al kerül me gá llapításra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: 2017. mźjus29.

2.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti eladási ajánIat
kiktildésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
ÍIatáridó: 2017. július l5.

A dontés végrehajtását végző szewezeti erység: Józsefuárosi GazdálkodasiKöąontZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén
módjára: a honlapon.

Budapest, 2077. mźĄus 23.

az e|oterjesrtés előkészítőjének javas|ata a közzś,téte|
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Bozsik IstvĄPéter
v agy ongaz-détlkodá.si igazgatő

KÉszÍľerrľ: JózspľvÁnosI GĺzoÁĺ'rooÁsI KÓzpotrľľZnr'

LpÍnrn: HAJNAL KRISZTINA REFERENS

PÉľzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAzoLAs: ą Ą^-

JocI Korĺrno w. ,^/ . /- ĺ
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1. szdm mellékla

Béľló neve' vételi kérelem
benyliitásának dátuma:

-

2017. mźlrciusff.

Béľló javára figyelembe vett
értékniiveló

beruházrĺs łisszese

IIľsz:

-

Vételáľ
(forgalmĺ éľték

557.-ában):

m2

Az insatlan adataĺ

11.770.000 Ft

Az éľtékbecs|ó álta| megállapított
bekti|tiizhbtó forgalmi éľték:

70

Béľletĺ 9Íj F.t/ hő +
Afa:

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szer

Eľtékbecslésben meghatár ozott adatok

onkoľmányzatĺ
albetétek száma

26.687 Ft

komfortos

2 (21)

21r.400.000 Ft

onkoľmányzati
tulajdoni 

;

nanvao

Szoba-
szám:

Béľletĺ díj mértéke:

2

Fajlagos m2
áľ:

kÖltséeelvt'i lakbéľ

7,46yo:

Eladást |<lzáről
feltétel fenná|l-e:

Ewéb adatok

Mĺíszaki állapot |eíľása:

éľtékbecslés szerint. komfortos

306.048 Ft

IGENM

. Kłiziis ktiltség:

URBS Ingatlan Kft.
(Várszegi DÓrĄ
2017. május 03.

jÓváhagyta: Mozaik 8 Kft', (GÓdor LászIó)
201^7. máius |,|.

Elidegenítés
kezdeményezése

Éľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

17.080 Ft

ĺinkoľmányzat
áltaľbĺfu!fu!!!ą!

Bérleti jogviszony kezdete és jogcíme:

2010. november 26.
bérleti jogviszony folytatás tartási szerződés

alapján

Fízetésĺ moľál:

mesfelelö


