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Tisztelt VĺírosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényáltás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

A Budapest VItr. keľület, József utca I száma|atÍi, 

- 

bľsz.-ú, 55 m2 alapterületiĺ,
1 + fél szobás, komfortos komfortfokoz-atu, a közös fulajđonbő| hozzá tartozn 731il0.000 ĺrlajdoni
hányaddal rendelkező önkonqlnyza!!.!tkĺĄĄ10. októbeľ 2. napjan kelt béľleti szerződéssel került
hatär ozat|an i dőľe bérbeadásra , mint kizárólagos bérlő részére.

A tárgý lakást a kizárólagos bérlęti jogviszony létesítése elótt 200l. december 7. ĺapJátć,| határozat|an
időre sző|óan bérlőĺársi jogviszonyban uerelíe 

- 

és férje. J-berleti
jogviszonya 2010' október l.jén bekövetkezett halrźůával. megsziĺnt, íry a lakás kizaľólagos béľlője-f"řesége, 

i- leĺi. .q. bér|ő ł}|7.március 27 . napjŕnveteľ šźĺnaeknýlatkozatot-nyujtott be
a lakás megvásárlása érdekében. A kéľelemhez csatolta az érvényes bérleti szerzódést, valamint a béľleti
díj taĺozás vonatkozásában kiállított nullás igazolást.

Az ingatlan elhelyezkedése frVT terĺiletet nem éńnt. Az éptĺlet nem szerepel a bontásľa kijelölt
ingatlanok listáján. Aházban ta|á|hatő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek eliđegenítésľe
kijelölésre kerültek.

A 15 albetétből ál|ó társashiázban 8 db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhez 4.42|110,000
tulaj doni hányad tartozik.

Ilbérlő kérésére az URBS Ingatlan Kft. (Bodnár Pétęr) 2oI7. május 10.én elkészítette a
lakasra vonatkozó értékbecslést, amelyben a lalĺás forgalmi éľtékét 19.200'000 Ft éľtékben hatźtroztameg

Q48.354 Ft/m,). A megállapított forgalmi éftéket a fiiggetlen igazságtigyi szakértó (Gódor Lász|ó) 2017.
május 17 . napjźn helybenhagýa.

Fentiek a|apján javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság jáľu|jonhozzá' a Budapest VIII. keriilet, József utca
Ľ.i.ł"alatti|akásvonatkozásábanahitározuĺ*ĺa"1ĺbérletiszeľződésselrendelkezőbérlő,

tészére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez az elkészült forgalĺni értékbecslés
(releváns adatok az el<íterjesaés 1. szźlmi mellékletében), valamint a Budapest Józsefvárosi
onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 3512016. (xtr.o8.) önkoľmanyzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. $ (1) bekęzdés bc) alpontja a|apján, a komfortos komfoľtfokozatri
lakás esetéľe irányadó, a forgalmi éľték 55 %o-ának megfelelő összegiĺ, azaz L0.560.000 Ft vételar
megielölése mellett.

A bér|ő még nem nyilatkozott aľľól, hogy egy összegben vary részletfizetéssel szeľetné-e az ingat|ant
megvásiírolni. A Rendelet 16. $ (2) bekezdése alapjtĺn. ha a bérlő a véte|ráľat ery összegben fizeti meg, az
( 1 ) bekezdésben meghatározott véte|źlr összegébĺĺl további |0 %o kedvezmény illeti meg.



II. A beterjesztés indoka

A 1akás elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

m. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A lakás értékesítéséVel az onkormányzat költségvetési bevételhez j ut. Az elidegenítés az onkorrnáĺyzat
számára előnyös, mert a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb kozos kĺjltség fizetési kötelezettség
keletkezik. Amennýben a társasház valamilyen nagyobb beruházásľól dönt, annak a k<iltsége is kisębb
mértékben terheli az onkonnányzatot.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzíigyi fedęzetet nem igényel.

fV. Jogszabályĺ kłirnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése értelÍnébęn a ręndelet hatáIya aIá tartoző lakások elidegenítésével
kapcso|atos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testĺilet gyakorolja azzal, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a ľendeletben meghatározott esetekben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot
hata|mazza fel' A tulajdonosi döntések előkészítését és végrehajtását afe|adattal megbízott vagyonkezelő
szęwęzęt. végzí e|. A Rendelet 2. s Q) bekezdése szerint a 100 millió forintot meg nem haladó
beköltĺizhető foľgalmi éľtékű lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizotÍság, ezen
éľtéken felül a Képviselo-testület dönt az elidegenítésről és az e|adźsi ajtm|at kiadásáľól, továbbá dönt
adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és megszí.intetésével kapcsolatos kérdésekben,
kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés azérté|<határto| fiiggetlenül a Képviselő-testiilet jogköľe.

Aze|ővásáĺrlrísi jog gĺakorlása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdései alapján történik:
A Rendelęt 8. $ (1) bekęzdése alapjén: ,,A lakást, az Ltv.-ben szabá|yozott elővásrárlási jog alapján a
bérlő, valamint a bérlő hozzájźlruIźsával egyenesági rokona, örĺikbefogadott gyeľmeke vásárolhada meg.''
A Rendelet 8. $ (2) bekezdése alapján: ,,Ha a |akás az áIlam fulajdonból téľítésmentesen keľült az
onkormányzat tu|ajdonába, a bér|ők e|ővásárlási joguk alapján vásárolňatják meg a lakást.''
A Rendelet 1 5. $ (1 ) bekezdése aIapjźn az eladási ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése
a|apján adható ki a vevő részéľę.

A vételár megállapítását a Rendelet 16. $ (l)-(3) bekezdései szabáIyozzák. A Rendelet 16. $ (1)
bekezdésének bc) alpontja alapján:,,Ha a téľítés nélkĺil az onkormányzat tulajdonába keľült lakást az
elővásár|ási jog jogosultja vásáro|ja męg' a vételár a Palotaneryeden kíviil elhelyezkedő lakások esetén
komfortos, összkomfortos lakás esetén a forgalĺni érÍék55 %o-a.,,

A Rendelet 16. $ (2) bekezdése a|apján: ,,Ha a bérlő a véte|źrat e5i összegben fizeti meg, az (7)
bekęzdésben meghatározott vételár összegéből további |0 %okedvennény ílleti meg.''

A Rendelet 16. $ (3) bekezdése a|apjĺłn: ,,Ha a béľlő avéte|fuat részletekben ťlzeti, de a vételárhátralékot
5 éven belüI ery összegben megÍizeti, a fennmaradő véte|árrészre béľlőt 10 Yokedvezmény il|eti meg.''

A Rendelet 19. $ (l) bekezdése a|apján:,,A vételárból 5 % engedmény illeti meg a vevőt, ha a szerzódés
megkĺitését megelőzó két éven be|ül állandó lakcímbejelentéssel a megvásárolni kívánt lakásban lakott és
a szerző dés megk<ité sekor :

a) nyugdíjas, vagy nyugdíjszeľíĺ rendszęres szociális ellátásban részesül, vagy
b) saját hźntartźsźtban orvos szakéľtői bizottsági határozaLta| igazo|t muĺkaképtelen, vagy
korlátozottan munkaképes fogyatékkal élő eltartásáról gondoskodik, vagy
c) sajáthaztartásában legalább 3 kiskoru gyeľmek e|taľtásáľól gondoskodik.''

A zárt iilés elrendelésének jogszabálý háttęrét az információs önľendelkezési jogról és az
infonnációszabadságľól sző|ő 2011. évi CXII. töľvény (továbbiakban: Infotv.) a|apoz-za meg, Az krfotv.
3. $ 2. pontja hatfuozza meg a szeméIyes adat fogalmát, mely szerint ,,szemé|yes adat: az érintettel
kapcsolatba hozhatő adat - kiilöncisen az érintett neve' azonosító jele, valamint egy va1y több fizikai,
fizíológiai' mentáIis, gazdasägi, kulturális vagĺ szociális azonosságáľa jellemző ismeret -, valamint az
adatbő| levonható, az érintettre vonatkozó következtetés''.
Az Infotv. 5. $ ( 1 ) bekezdése azt szabá|yozza, hog ,,személyes adat akkor kezelhetó, ha ahhoz az érinteÍt
hozzájáru|, vagy a^. törvény vagy - törvény felhata|mazása alapján, az abban meghatározoľt körben -
he lyi önkorm ány zat ľendelete közérdeken alapuló célból elľendel i.''



Fentiek a|apjánkéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozní szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

... .. '.120|7 . (v 29.) számíYźlrosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

7.) hozzájáru| az lngatlaĺ-nýlvántaľtásban a Budapest 1TII. keriile!, József ut.o I
szám alatti, l- heIyrajzi számon nyilvántartott, 55 m2 alapteľiiletű, l + fél szobás,
komfortos komfortfokozaíl, a közös tulajdonbőI 73Il|0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező
lakásra vonatkozóan 

- 

kizarólagos bérlő részére történő eladási ajánlat
megkiilđéséhez, a vételrárnak az elkésziiTforgalmi értékbecslésben megallapított forgalmi érték
55 %o-ź.ůian, azaz 10.560.000 Ft összegben tĺjľténő ]<özlésével és azza| a tájékoztatással
kiegészítve, mely szerint a végleges vételár összege a az onkormtnyzattulajdonában álló lalcások
elidegenítéséróĺ szóló 35/2016. (xII. 08.) önkormányzati ĺendelet 16. $ (2)-(3), illetve a 19. $ (1)

bekęzdéseiben biztosított kedve7mények alkalmazásával keľül megállapításra.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2oL7. mźtjus 29.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazđálkodási Központ Zrt.-t ahatfuozat 1.) pontja szeńnti eladási ajánlat
kiktildésére, valamint az adásv éte|i szerzodés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20i7' julius 15.

A döntés végrehajtását végző szewezsti egység: Józsefuárosi Gazdálko{ásí Koryont Zrt.
A lakosság széles körét érintĺĺ d<intések esetén az e|őte1esnés előkészítójének javaslata a kozzététe|
módjáľa: a honlapon.

Budapest, 2017' május 23. f,
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1. szdm melléklet

rőzsefutca-

Béľló neve' véte|i
kérelem beny jtásának

dátuma:

2017. március27,

Béľló javára Íigye|embe
vett éľtékniiveló

beľuházás łisszese

Hľsz:

I
m2

Vételáľ
(forgalmĺ

érték 55%.
ában):

Az éľtékbecs|ó által megállapított
bekiilttizhetó fo ľgalmi éľték:

Komfortfokozat
Nvĺlvántart.szeľ

55

Az ĺnsatlan adatai

10.s60.000
Ft

Onkorm
ányzati

albetétek
száma

komfortos

Béľletĺdíj Fť hő +

AFA:

ffiatározottadatok

Szoba-szám:

19.200.000 Fr

onkoľmányzati
tulajđoni
hányad

23.899 Ft

1 és fél
(természetben

1 szobás)

8 (1s)

Béľleti díj mértéke:

44,f1oÁ

Fajlagos m2

' ár:

k<iltsése|vii lakbér

Eladást kÍzárĺí
feltétel fennáIl-e:

Míĺszaki ál|apot leíľása:

348.354 Ft

Ecvéb adatok

rGEN/N!4

értékbecslés szeľint

Elĺdegenítés
kezdeményezése

Éľtékbecstés
készítóje' és dátuma:

Kiizôs ktiltség:

őnkormányzat
áltďbéľlö álta|

jÓváhagyta:

URBS hgatlanKft.
(Bodnár Péter)
2017. május 10'

Mozaik 8 Kft., (Gődoľ LászIő) f0I7.
máius 17.

20.468 Ft

Béľletĺ jogviszony kezdete és jogcíme:

20i0. oktÓber 02
kizárÓlagos bérleti j ogviszony

Fizetésĺ moľál:

megfelelo


