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Készítette: Hajnal Kľisztinaręferens
A napiľend et zźtrt ülésen kell taľgyalni.
A döntés el fo gad ás áh oz egy szeru szav azattöbbsé g szüksé ges.

Męlléklet: ingatlan adatlap

Tisztelt Y ärosgazdźikodási és Pénztigý Bizottság !

I. Tényáttás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

ABudapestV-Iil.kerület,KarácsonySĺándorot"uE.szttmalatti,r
hľsz.-ú, 25 mz ďapteľülehí, 1 szobás, komfot nélküli komfoľtfokozatű, a közös tulajdonból
hozzátartoző 162110,OOo tulajdoni hĺányaddal rendelkező önkonnányzati lakás 1966. november

16. napjan kelt béľleti szeľződéssel keriilt ha+.źrozat|an időre bérbeadásra 

-

részętę.

-20t7. 

mźrcius 21. napjan vételi szandéknýlatkozatot nyríjtott be a lakás

megvásáľlása érdekében. A kérelemhez csatolta az étvényes bérleti szetződést, valamint a bérleti
díj tartozás vonatkozásában kiállított nullás igazo|źst, továbbá egy meghata|mazást aĺról, mely
.""ľint frá.t, 

-thata|mazza 

meg, hogy helyette a Józsefuarosi onkormrínyzatlá|
lakásvásarlás tigyében teljes jogkörben eljiárjon.

Az ingat|an elhelyezkďése HVT II. területet éńnt. A Rév8 Zrt. taÍgylingatlan elidegenítésének

akadźlyát nem látją mivel a terĺiletre vonatkozóan semmilyen szerződésben vállalt kötelezettség

nincs.

Az 42 atbetétből éiilő tfusas\léľ;ban 8 db onkorményzati fulajdonú albetét van, amelyhez
2.07 3 / 1,0.000 tulajdoni hanyad tĺľtozik

-bérlő 

kéréséte az Euro-Immo Expert Kft. (Bács Gytiľgy) 2017. május 10-én

elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amelyben a lźrkás foľgalmi értékét 6.400.000 Ft
éĺtékbeĺr hatätozta meg (257.900 FtlfiÔ. A megállapított forgalmi értéket a ffiggetlen

igazsźtgýgyi szakértő (Gódor Lőszl'ó) 20|7. mźljus 15. napjrán helybeĺ:hagyta.

Fentieka|apjáĺjavasoljuk,hogyaTiszteltBizottságjáruljonhozzáaBud@
Karácsony š.ĺ"aó' ot"a 

-I- 
szźľ,r- alatti íakás vonatk ozésźtban-

nevében eljĺíró meghata|mazoff (- tész&e töľténő eladási ajźn|atkikiildéséhez az

elkészült forgalmi értékbecslés (relevláns adatok az előterjesztés |, szĺímri mellékletében)'

valamint az onkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 351201'6. (XII.08.)

önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleQ 16. $ (l) bekezdés ba) pontja alapján' a1 
,

1ď\



valóságos komfoľtfokozat szennt komfort nélkiíli komfoĺtfokozatĺ |akás esetére irányadó, a

forgalmi éľték 30 oÁ-ánakmegfelelő összegű, azaz 7.920'000 Ft vételár megjel<ilése mellett.

A béľlő még nem nyilatkozott arról, hogy egy összegben vagy részIetfizetéssęl szeľetné-e az

ingatlant megvásárolni. A Rendelet 16. $ (2) bekezdése alapján,ha a bérlő a vételárat egy

összegben ťĺzeti meg, az (7) bekezdésben meghatérozott vételáľ összegéből tovźtbbi 10 Yo

kedvezmény illeti meg.

II. A beteľjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos d<jntések meghozat aIźra a Tisztęlt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyí hatása

A lakás értékesítésével az Önkormanyzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az

Önkormányzat szttmtra előnyös, mert a csökkenő fulajdoni hźnyađta alacsonyabb közcjs k<ĺltség

fizetési kötelezettség keletkezik. Amennýben a társashĺáz valamiiyen nagyobb beruházásról

đönt, annak a költsége is kisebb mértékben terheli az onkormányzatot. A frzetett közĺis kĺiltség
méľtéke jelentősen meghaladja a bérleti díj métékét.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|apénrugý ťędezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ környezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a rendelet hatźlya aLá tartoző lakások elidegenítéséveI

kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azzal, hogy egyes tulajdonosi
jogok gyakorlására' a renđeletben meghatźrozott esetekben a tulajdonosi jogokat gyakoľló

bizottságot hata|mazza fel. A trrlajdonosi döntések előkészítését és végľehajtźsźú a feladattal

megbízott vagyonkeze|ő szewęzęt végzi eI. A 2. $ (2) bekezdése szeľint a 100 millió forintot

meg nem haladó beköltözlrető forgalmi éľtékiĺ lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat

gyakoľló bizottság ezen értéken felül a Képviselő-testtilet dönt az elidegenítésről és az e|adćsi

ajénlat kiadásrĺľól, tovźhbźt dönt adásvéte|i szerződéssel, továbbá annak módosításával és

megszĹintetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az

értékJĺraÉlrtől fiiggetleniil a Képviselő-testiilet jogköre.

A Rendelet 5. $ d) pontja alapjźn a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság eseti d<intése alapjan

idegeníthető el a lakás, ha a lakást magźtbafoglaló épiilet HVT tertileten van.

Az elővásráľlási jog gyakorlása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bękezdései a|apjźntĺirténik:

A Rendelet 8. $ (1) bekezdése alapján: ,,A lakást, az Ltv,-beĺ szabźiyozott elővásĺárlási jog

alapjźna béľlő, vďamint a bérlő hozzźtjáĺu|źsźrva1 egyenesági rokona, örökbefogadott gyermeke

vásáľolhatja meg.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdése ďapjłán: ,,}{aa lakás az állam tulajdonbóltérítésmentęsęn keriilt az

onkormłĺnyzat tulajdonába, a bérlők elővásarlási joguk a|apjánvásárolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdése alapjan az eladási ajźn|at a fulajdonosi jogokat gyakorló

bizottságdöntése alapján adható ki a vevő részéte.

A vételiĺr megźilapítását a Rendelet 16. $ (1)-(3) bekezdései szabáiyozzźk. A Ręndelet 16. $ (1)

bekezđés ba) pontja alapjan: ,,Ha a térítés nélkĺil az onkormányzat tulajdonába keľült lakást az

elővásárlási jog jogosultja vasĺíľolja meg' a vételár a Palotanegyeden kívül elhelyezkedő
sztikséglakás és komfoľt nélkijli lakás esetén a forgalmi érték 30 %o-a,,,

A 16. $ (2) bekezdése atapjtľL: ,,Ha a bér|o a vétęlátat egy ĺĺsszegben ťzcti meg, az (7)

bekezdésben meghataľozottvétellźlr összegéből további 10 % kedvezmény illeti meg.''

r
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A 16. $ (3) bekezdése alapján: ,,Haabéflo avéte|fuatrészletekben fizeti, de a vételárhátľalékot 5

éven beliil egy összegben megfizeti, a fennmaradó vételárrészľe bérlőt 10 % kedvezmény illeti
meg."

A l9. $ (1)-(2) bekezdései aĺap1an:

,,(1) Avéielárból 5 %t: engedmény illeti meg a vevőt, ha a szerződés megkötését megelőző két

éven belĺil rí11andó lakcíňbejelentéssel a megvásárolni kívant lakásban lakott és a szeĺződés

megkötésekor:
a) nyugdíjas, vagy nyugdíjszerurendszeres szociális ellátásban ľészesiil, vagy

b) saiaíllaztartásźlban orvos szakértői bizottsáryihatfuozatta| igazo|t munkaképtelen, vagy

koľlátozottan munkaképes fogyatékkal élő eltartásaról gondoskodik, vagy

c) sajtLthźlztartásában legalább 3 kiskoru gyermek eltartásaľól gondoskodik.

(2) A,(1) bekezdésben szabályozottvételaľengedmény méľtéke több feltétel egytittes fennállása

estén sem haladhatja meg az 5 oÁ-ot.,'

A zźrt ülés elręndelęsének jogszabálý hátterét az információs önĺendęlkezési jogról és az

informácíószabadságról szóló 2011. évicxll. törvény (továbbiakban: Infofv.) a|apozzameg. Az
Infotv. 3. $ 2. pontja hattrozzameg a személyes adat fogalmát, mely szeľint,,személyes adat: az

érintettel kapcsolatua hozható adat . kÍil<jnosen az ffiĺtett neve' azonosító jele, vďamint egy

vagy tobb frz1kai, frzio|ógiaí, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságfua

jeř|ěmzts ismeret -, valamint azadatbő|levonható, azénntettre vonatkozó következtetés''.

Az Infotv. 5. $ (l) bekezdése azt szabźiyozza,hogy,,személyes adat akkor kezelhető, ha aÍlhoz

az énntett bózzájaru|, vagy azt törvény vagy - torvény fę|hata|mazása a7apjźn, az abban

meghatźrozott köiben - helyi önkormanyzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.''

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

HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . . . ../2O 17 . (v .29,) szĺámú V:árosgazdálkođási és PénzĹigý bizottsági határozat:

AYérosgazdátkodasi és Pénzügý Bizottság rigy dönt, hogy

1.) felmentést ad a Budapest VIII. keľiite! Karácsony Sándoľ utca I-.,;;á^J;fti,-heIyrajziszámonnyilvántaľtottf5m2alapteľĺiletiĺ,1szobás,

komfoľt nelmlĺ to.ľo'tfol.ozatű, a kĺizĺis tulajdonból 162110.000 tulajdoni hányaddal

ľendelkező lakas vonatkozäsźban a Budapest Józsefvarosi Önkormáĺryzat tulajdonában

álló lakások elidegenítéséről sző|ő 35/2016. (xII.08.) ĺinkoľmányzati reĺdelet 5. $ d)

alpontjában megllatźrozot| elidegenítéstklzäró feltétel alkalmazĺása ďól.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdíĺ'kodtlsiigazgatőja
Hataľidő: 2017 . mźĄlx 29.

2.) hozzź|äĺu| az lngat|an-ný1vántaľtĺ"!* qěgqopust VIII. kerĺilet Kaľácsony sil-ao1
utca _ szátm a|atti,I he|ytajzi számon nýlvántaľtott,Z5 m"

ďupt"ffi6.áą komfoľt nélkiili komforľfoko"u@9! t.4g99!bó1 1 6211 0.000

ĺĺäjaonĺ hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan 

-tészére 

töľténő

euđĺásĺ ajźn|-at megkĺildéséhez, a vételrínrak az elkésziilt forgalmi értékbecslésben

megĺál1apitott forgalňi éľték 30 o/o-ában, azaz I.92O.000 Ft <isszegben töľténő közlésével

és azza| a tájékoztatással kiegészífue, mely szerint a végleges vételĺár összege a az

ontormrĺnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szć:|ő 35/2016. (XII. 08.)



önkormanyzati rendęlet 16. $ (2)-(3), illetve a 19 $ (1) bekezdéseiben biztosított
kedvezmények alkalmazásźpal kerüI megállapításra.

Felelős: Józsęfuĺárosi GazdáIkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2017 . májusZ9.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkođási KozpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti eladási
aj án|at kikĺildé s ére' valamint az adásv ételi szerződé s me gköté séľe.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodtsiígazgatója
Határidő: 2017. július i5.

A döntés végrehajtásźúvégző szervezeti egység: Józsefuarosi GazdálkodźsiKi>zpoŃZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététęl móđjara: a honlapon.

Budapest, 201'7 . mźĄus 23.

v agy ongazdĺálkodási i gazgató

KÉszÍľErrE : JozspwÁnosl GAZDÁLKooÁsl KÖzpolĺT zRT.

LnÍRrĺ.: HAJNALKRISzTINA REFERENs
I
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Ka Sdndoľ utca

Bérló neve, vételĺ kéľelem
beny jtásának dátuma:

-

2017.mfucius 21.

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházás łisszege

E
Hľsz:

Az ĺneatlan adataĺ

Vételár
(foľgalmi

éľték 30 %-
ában):

Komfoľtfokoz
at
Nyilvántaľt.sz
erm2

Eľtékbecslésben meehatáľozott adatok

Az éľtékbecsló által megĺĺllapított
bekôltiizhetó foľgalmi éľték:

I2s

1.920.000 Ft

onkoľmányza
ti albetétek

szam

komfoľt nélkiili

Bérleti díj Ft/
hĺÓ + Áľ,t:
3.486 Ft

Szoba-
szám:

6.400.000 Ft

onkoľmányza
tĺ tulajdonÍ

hányad

8 (42)

I

Bérleti díj méľtéke:

Míiszaki állapot leíľása:
értékbecslés szeľint' komfort

nélkĺili

kÖltségelvrĺ lakbéľ

m2
áľ:

Eevéb adatok

f0,73 o/o

Eladást kizáről
feltétel fennáll-

e:

f57.900 Ft

Éľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

Euľo-Immo Expeľt Kft.
(Bács Gyôľgy)
2017. május l0.

jÓvahagyta: Mozaik 8 Kft.,
(GÓdor LászlÓ) 2017. máius 15.

IGEN/NEM

Elidegenítés
kezdeményezés

e

Kłiztis kłi|tség:

ĺ2.3t2Ft

tinkoľmányzat
áltaVbilľ!fu!!!ą!

Bérleti jogviszony kezdete és
jogcíme:

1966. novembeľ 16.

hataľozatlan idejĹi

Fizetésĺ morál:

megfeleló




