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Tisztelt Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest VIII. keľület, I.,okomotív utca ĺI. szám a|atti, 3881 8/l 8/A/1 helyrajzi számon
nyilvántartott,39 fi.Lz alapterületű, l szobás, a közös tulajdonból 2.337/10.000 tulajdoni hányaddal
rendelkező, komfoľt nélktili komfoľrfokozatú lakás határozat|an időre, 2000. máľcius 3-an kelt
lakásbérleti szerződéssel bérlő részére keriilt bérbeadásra' A bér|o az
eredetileg 3f,03 m2 alapteľületíĺ bérleménye mellett Iévő küIső wc-t és a közös terüIetből beépített
6,19 nŕ ErüIet miiszaki egyesítését saját kö|tségenvégerte eI, így a lakás 38,49 m2 alapterületíÍ, I
szobás összkomfortos komfotfokozatű lakásnak felel meg.

A Budapest MII. keľíilet, Lokomotív utca](a valóságban Szemafoľ utca!) szélm a|atti épületben
található lakásokat és nem lakás céljaľa szolgáló heýiségeket az onkoľmźnyzat a21'7lf014. (XI.05.)
számú képviselő-testülęti döntés 3. pontjrának j) alpontja, és a korábbi döntést módosító 4|/2015'
(II.l9.) szétműképviselĺí-testiĺleti dĺintésének l.) pontja alapján az e|idegerutés éľdekében kijelölte.

t bér|ć' meghatalmazottja útján 2017. máľcius 2|. napján vételi
szándéknýlatkozatot nýjtott be a lakás megvásríľlása éľdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes
bérleti szerződését, valamint a béľIeti díj megťrzetéséról szóló nullás igazo|ást.

Bérlő kéréséte az Appreal-Kollár Ingatlanszakénő Kft. (Kollár Zo|tán) f0|7. épn|is 25.én
elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecstést, amelynek a|apjána fiiggetlen szakértő Mozaik 8 Kft.,
(Gódoľ Lász|ő) źůtal- 201-7. junius |4-én jőváhawott, piaci forgalĺni éľték 12.500'000,- Ft (330.000'-
Ft/m).

A lakás elhelyezkedése HVT területet érint. A Rév8 Zrt. tĺáľgý ingatlan elidegenítésének akadá|yát
nem|átja, mivel a terĺiletre vonatkozóan semmi|yen szerződésben váIlalt kötelezettség nincs.

A Budapest VIII. kertilet, Lokomotív utcal (Szemafor utcao. szám alatti tźtrsashźn alapitő okiľatát
a Földhivatal2017.június 07 . ĺapjénkeĺthatźrozata| jegyeztebe. Ez a|apjźn a béľleti szerződésben
38,49 fiŕ alapteriiletű Lokomotív utcal)szźlm alattl,38818/18/A/I he|yajzi számon
nýlvántaĺott lakás alapterůlete 39 m2. Az épületben 4 db atbetét található, mind ĺinkormźtnyzan
tulajdon.

A lakás elidegenítése az Önkormźnyzatnakelőnyös. A Képviselő-testíilet 1'04/2015. (IV. 16.) szźlmtl
hatźrozatćwal elfogadott k<izéptávu vagyongazdálkodási terv szerint az orkormźnyzat éĺékesítse
azon lakásbéľleményeket, amelyek olyan tráľsashrázban helyezkednek €1, amelyekben aZ
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önkoľmányzati albetét darubszám legfeljebb 5 db vagy az önkormiányzati tulajdoni hźnyad 10 %o

a|atti. Az elidegenítés a döntéssel ĺlsszhangban van' Az elidegenítés az onkormányzat sztlmára
előnyös, mert a csĺjkkenő tulajdoni hányadľa alacsonyabb közös költség fizetési kotelezettség
tartozik, továbbá amennyiben a ttrsa.sház valamilyen nagyobb beruházásľól dont, ýry anna\ a

költsége kisebb méĺtékben terheli az onkormányzatot, mint tulajdonost, valamint a MAV lakótelep

3360 m2 összalapterületét éľintő víz-, és csatornahálózat fe|tĄítástlnak bruttó L92.|95 '9I1,-Ft összegű
költségéből megtérül az elidegenítésre kerÍilő lakásra fordított felújítás összege.

A fOI7. március l-én hatályba lépett, a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdoněban á||ő

lakások elidegenítésérőt sző|ő 35lf0|6. (Xtl.08.) sámú ľendelet 5. $ đ) pontja a|apján eseti döntés

atapján idegeníthető el a lakás, ha az aďmagá-ŕla foglaló épület HVT teľületen helyezkedik el.

Javasoljuk, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. kerüIet'

Lokomótívutđá.(szernaforutcaO-száma1attilakástekintetébenabérlő,t
s- részére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, az e|késa7lt forgalmi értékbecslés
(relévĺns adatok az előterjesztés ĺ. számú mellékletébĐ, valamint a Képviselő-testĺilet fI7/f0I4.
(XLos) sztľĺĺÍlhatározat 3. pont j.) alpontja alapján, a HVT teriiletre tekintettel, az eredęti kiutaló
hatátozatban és az a|apján kdtött lakáS bérleti szerzódésben meghatarozott a|apteľĹi|et alapjan

számított, a vízmu, csatornamű közműľendszer fe|t!ítás költségeivel megegyezo, a lakásra

alapteri'ilet arányában eső cĺsszeg Ĺ(1'92'|95 .9t1,-Ft+ 3360 m) x 3f rĺŕf, azaz | .830.437 ,- Ft vételár
megjelölése mellett.

A bérlő még nem nyilatkozott arľól, hogy egy összegben vagy részIętfrzetéssel szeretné az

ingatlant megvásárolni. A Rendelet t6. $ (4) bekezdésę alapjan: ,,ha az elidegenítés az

iizemeltetési költségek, vagy a tulajdonosi kötelezettségekbe tartoző közmiivesítési,
helyreráIlítási, felújítási munkálatok költségeinek csöld<entése vagy megtéľítése érdekében

szĹiksé ges, a v ételrár nem lehet alacsonyabb a beruházős költségeinél.''

Ha abérIő a vétę|áLÍat egy összegben Íizeti meg' a vételár <isszegébol további |0 %o kedvezmfny nem

illeti meg. A vételáľat bérlő egyösszegben, ílletve részletekben fizetheti meg.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalźlra a Tisĺelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzÍigyi hatĺísa

A lakás értékesítésévet az onkormźnyzat költségvetési bevételhez jut' Az elidegenités az

Önkormányzat számära előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb köz<is költség

fizetésikötelezettségtartozik. Amenĺryiben atátsashőz valamilyennagyobb beruhĺízásról dönt, annak

a kĺiltsége is kisebb métékben terheli az onkormányzatot. A MAV-telepen az onkormźlnyzat arta

a|apozvavégerte el a közmiífelújÍtásimunkálatokat, hogy a béľlemények elidegenítéséből sztrmaző

bevétel biaosítja a munkálatok költségét. A bérlemények elidegenítésével kapcsolatos döntés

meghozata|a pénngyi fedezetet nem igénye|. Az ngatlanok elidegenítésével az onkormźnyzat
köliségvetési Ĺevételhez jut. Az elidegenítés az onkoľmányzat számálľa előnyös, mert a csökkenő

tulajdoni hrányađ tekintetében alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség teľheli, továbbá

teljesii| az az e|v, hogy a lakásokra lebontott vételár bevétel a felújítási munkálatokľa megelőlegezett

bruttó I92.L95.9|1,- Ft kiadást fedezze. Amennýben a tłársashĺáz valamilyen nagyobb beruháásról
dönt, azok költsége is kisębb méľtékben terheli az onkormĺínyzatot, je|en ingatlan értékesítésével az

onkoľmányzat tulajdona megszűnik.

Az eladással kapcsolatos dĺjntés meghozata|apénztigyl fedezetet nem igényel.

IV. JogszabáIyi köľnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtęlmében a rendelęt hatźilya a|ä taftoző lakások elidegenítésével

kapcsolatos tulajdonosijogokat a Képviselő-testÍilet gyakoľolja azza|,hogy egyes tulajdonosijogok



gyakoľlásáľa, a rendeletben meghaÍátozott esetekben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot
hata|mazza fel. A tulajdonosi dcjntések előkészítését és végľehajtását a feladattal megbízott
vagyonkeze|ő szervezet' végzi e|. A 2. $ (2) bekezdése szerint a 100 míllió forintot meg nem haladó
beköltözhető forgalmi értékű lakás elidegenítésę esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság,
ezen értéken felĹi] a Képviselő-testület dönt az elidegenítésrőI és az e|adźsi ajánlat kiadásáról,
továbbá dönt adásvéte|i szerződéssel, továbbá annak módosításáva| és megszüntetésével kapcsolatos
kérdésekbęn, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érté|<hatźlrtól fi'iggetleniil a Képviselő-
testt'ilet jogköre.

A Rendelet 16. $ (4) bekezdése a\apján: ,,ha aZ elidegenítés az uzeme|tetési kĺiltségek, vagy a
tulajdonosi kötelezettségekbe tartoző közművesítési, helyreállítási, felújítási munkálatok
költségeinek csökt<entése vagy megtérítése érdekében sztikséges' a vétęlltt nem lehet alacsonyabb a

beruházás költségeinél.''

Az e|ővásárlási jog gyakorlása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdései alapján történik:

A Rendelęt 8. $ (l) bekezdése a|apján:,,A lakást, azLtv.-ben szabáIyozott elővásárlásijog alapján a

bérlő, valamint a bérlő hozzÁjfuu|tsával egyenesági ľokona, öľökbefogadott gyeľmeke vásáľolhatja
meg."

A Ręndelet 8. $ (2) bekezdése a|apján: ,,Ha a lakás az á||am tulajdonból térítésmentesen került az
onkormányzat tulajdonźlba, a bér|ők elővásárlásijoguk alapján vásárolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdése a|apján az eladźsi ajálllat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
döntése alapján adható ki a vevő részére.

A Rendelet 5. $ d) pontja aIapjźn a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság eseti döntése alapjźn
idegeníthető ela lakás, ha a lakást magába foglaló épület HVT területen van'

A Képviselő-testiilet 2I7/2014, (K.05.) számú hatĺrozatának 3. pont a.)-o.) alpontjai, valamint a

képviselő-testÍilet döntését módosítő 4|l20L5. (il.19.) szttmű határozat 1') pontja alapján a MAV-
telepen elhelyezkedő lakások és nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiségek elidegenítésre történő
kíj elolése megtörtént.

A Képviselő-testtilet 217/20|4. (xL05.) szttműhatározatának 3. pont j.) alpontja és 4I/f0I5' ([.19.)
számú képviselő-testületi határozat l.) pontja alapján: ,,A határozat|an idótartamra bérbe adott

lakások esetében a vételár a kije|ölés időpontjában hatályban lévő rendelet 27. $-a a|ap1źn a HVT
területre tekintettel az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott
alapterület a|apján a vízmú, csatoľnamiĺ közmíĺrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra
alapteľiilet arźłny ában eső ö ssze g.''

Fęntíek a|apjĺnkérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a döntését meghozrri szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

.......lf0|7. (VILt0.) számú Yárosgazdźllkodási és Pénzt.igyi bizottsági határozat:

A Váľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

I,) hozzäj őru| az ingat|aĺ-ný|v ćntartásban a Budapest VIII. keľület, Lokomotív ot"ue
(Dszám alatti, 38818/I$/NI heLyrajzi számon nýlvántaľtott,39 fi\z alapterüIetű, l szobás,

komfortos komfortfokozatu, a közös tulajdonból 2.337l|0.000 tulajdoni hrányaddal

rendelkező lakásra vonatkozóan 

-bét|ő 

részére töľténő eladási
ajźnlat megkiildéséhez, a Képviselő-testĺ';,let21,7/2014. (XI. 05.) és 4|/2015. (il.l9.) szźmíl
batfuozataiban foglaltak szerint, a vízmíi-, csatornamiĺ közmiĺrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a lakásra az eredęti kiutaló hatźtrozatban és az a|apjín kötött lakásbéľleti
szerződésben meghatĺĺrozott a|apterii|et arányában eső 1.830.437,- Ft összegiĺ érték l00 %-

ával megegyező összegiĺ , 1',830.437,- Ft összegben történő közlésével.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határídő: 2017. július 10.
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at

2,) fe|kén a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási
aj án l at kikü l dé sére, va lam i nt az adásv éte|i szerző dés megk<itéséľe'

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkođási igazgatőja
Határidő: 2017. augusznrs 15.

A döntés végrehajtását végzó szęrvęzęti egység: Józsefvárosi GazdálkodasiKozpoĺtZrt.

A |akosság széles kcirét érintő dontések esetén az előterjesĺés elokészítőjénekjavaslataakozzététsl
módjĺára: a honlapon.

Budapest, 20l7. július 4. -o€)
Bozsik István Pétęľ

v agy oĺgazdálkodási igazgatő

KÉszíĺpĺľr: JózseľvÁnosI GnzoÁrrooÁsl KÓzpoNrzRr.
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I. sz m melléklet
Lokomotívutcat

Béľló neve, vételi kéľelem
beny jtásának dátuma:

2017. március 21.

Bér|ó javáľa fĺgyelembe vett
értékniive|ó

beľuházĺís tisszege

Hľsz:

Az insatlan adatai

3881 8/t 8/A/1

m2

Komfortfokoza
t

Nyilvĺĺntaľt.sze
ľ

Vételár
(fel jításí kłiltség

100 7o-ában):

39
(bérbe.
adás

idöpont
jában
32\

i

l

I Gi\
'I

Eľtékbecs|ésben meshatározott adatok

Á'z értékbecsló által megállapított
bekti|ttizhetó forga|mi érték:

1.830.437.- Ft

Béľleti 9íj Ft/
hĺí ł Afa:

komfortos

onkoľmányzati
albetétek szálma

Szoba-
szám:

9.303,- Ft

Míiszaki állapot leíľása:

12.s00.000.- Ft

4(4)

Onkormányzati
tulajdonĺ
hánvad

I

Béľleti díj mértéke:

Fajlagos m2
á,ľ:

k<jltséselviĺ

éľtékbecslés szerint

Esvéb adatok

100,00%

Eladást kĺzár6
feltétel fenná|l.e:

330.000,- Ft

Éľtékbecslés
készítóje, és dátuma:

Územeltetésĺ kłiltség:

Ô

Appreal Kollár Kft.
(Kollár Zo|tán) aktual izá|ta

20|7. źprilis 25.
jőváhagyva: Mozaik 8

Kft .(Gődor Lász|6) 2077 .

jrinius 14.

IGENAEM

I L900,- Fr

Elĺdegenítés
kezdeményezése

ônkormányzat
általĄíľ!{{!!ą!

Béľleti jogviszony
kezdete és jogcíme :

F.ĺzetési moľál:

2000. március 03.
bérleti jogviszony

létesítése

meefelelo


