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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľjesztő: Jőzsefuáĺosi Gazdálkođási Központ Zrt. .. ..sz. napírend

ELOTERJESZTES

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 2017. július 10-i tilésére

Táľgy: Lakás elÍdegenítésével kapcsolatos vételár és eladásÍ ajánlat jĺóváhagyása _
Baľoss utcaeszám alattĺ lakás

Előterjesztő: Józsefuaľosí Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péter
v agy ongazdálko dás i igaz gatő

Készítette: HajnalKľisztinareferens
A napirendet nýlvános üIésen kell taľgyďni.
A döntés elfo gađás ah oz egyszeru szav azattöbbsé g s züksé ge s.

Melléklet: ingatlan adatlap

Tisztelt Y étrosgazdtůkodási és Pénzügý Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

ABudapestvIII.kerület,BarossutcałszźlmaLatti,padlástéri,35726lL/N45
hĺsz.-ú, 35 m2 alapteľületrĺ, l és fél szobás, komfortos komfoľtfokozatű, a köztis tulajdonból
hozzá tartoző 199/10.000 tulajdoni hanyaddal rendelkező önkomanyzati lakás 2003.
november 4. napjźnkelt bérleĺi szerződéssel került hatźnozat|anidőľe bérbeadásrae
részęrę. Ezt megelőzóentfugyilakást abéflő 2OO2. szeptember Z7-éĺhatźľozott időre szólóan
vette béľbe.

A bérlő 201'7. janlftt 9. napján vételi szĺĺndéknýlatkozatot nýjtoťt be a lakás megvásarlása
éľdekében, amelyet jelenleg is fenntart. A kéľelemhez csatolta az érvényes bérleti szerződést,
valamint a berlęti díj tartozás vonatkozásában kiállított nullás igazol'ást,

Az ingatlan elhelyezkedése HVT teľiĺletet nem éńnt. Az épület nem szerepel a bontásľa
kijelölt ingatlanok listáján. A házban tďálható lakások és nem lakas céljáĺa szo|gá|ő
helýségek elidegenítésre kijelĺilésľe keriiltek.

A 45 albetétből álló táľsasháaban 4 db önkotmányzati tulajdonú albetét van, amelyhez
598/1 0.000 tulajdoni hányad taľtoz]k.

(-bérlő kéréséte az Avant.Immo Mérnöki és lgazságĹigyi Szakéľtő Kft. (Bártfai
László) 2017. februźlt 9-én elkészítette a lakásľa vonatkozó értékbecslést, amelyben a
valóságos komfoľtfokozat szerint komfortos lakás forgalmi értékét 8.480.000 Ft értékben
határozta meg Q42.t34 Ftlmz). A megátlapított forgalmi értéket a fiiggetlen igazsäg]đgll
szakértő (Gódoľ Lász|ő) 2017 . mźrcius 20. napján jóvahagyla.

Fentiek a|apjźnjavasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. keriilet,
Baross utca e szálm alatti lakás vonatkozźsźtban a hatźrozatlan idejiĺ bérlęti
szerződéssel rendelkező béľlő,.Irészére töľténő eladási ajźnlat kiküldéséhez, az
ęlkészült forgalmi értékbecslés (relevłáns adatok az elĺíterjesztés 1. szémű mellékletében),



,

valamint a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdonában á1ló lakások elidegenítéséről
sző\ő 35lfO16. (Xil.08.) önkormányzati rendelet (a toviĺbbíakban: Rendelet) 16. $ (1)

bekezđés bc) aIpontja alapjan, a valóságos komfoľtfokozat szenĺrtkomfoľtos komfortfokozatu
lakás esetéľe irźnyadő, a foľgalmi érték 55 %o-źnak megfelelő összegú, azaz 4.664.000 Ft
vételar megj elolése mellett.

A bérlő még nem nyilatkozott arról, hogy egy összegbęn vagy ńszletfrzetéssel szeretné az

ingatlant megvásĺárolni. A Rendelet 16. $ (2) bekezdése alapján, ha a bérlő a vételáľat egy
összegben Íizeti meg, az (I) bekezdésben meghataľozott véÍę|źLt összegéből további 10 %
kedvezmény illeti meg.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozata|áĺa aTisĺelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A lakás éľtékesítésévęI az onkormanyzat költségvetési bevételhez jut' Az eliđegenítés az

onkoľmanyzat szźtmźra ełőnyö's, meľt a csökkenő tulajdoni hányadra ďacsonyabb közös
költség fizetési kotelezettség tartozlk. Amennýben a tfusasháż valamilyen nagyobb

beruhazásról dönt, annak a kiilisége ís kisebb méľtékben terheli az onkormanyzatot.

Az eladással kapcsolatos đöntés meghozata|a pénzügyi fedezetetnem igényel.

IV. Jogszabályi kłirnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a rendelet hatéůya a|á tartoző lakások
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testiilet gyakorolja azzal, hogy
egyes tulajdonosi jogok gyakorlásara, a rendeletben meghatélrozott esetekben a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottságot hata|mazza fę|. Á fulajdonosi döntések előkészítését és

végrehajtását a feladatta| megbízott vagyonkezelő szeĺvezet végzi el. A Rendelet 2. $ (2)

bekezdése szerint a 10o millió fońntot meg nem halađó beköltözhető forgalmi értékű lakás

elidegenítése esetén a tulajđonosi jogokat gyakoľló bizottság, ezen értéken feliil a Képviselő-
testiilet dőnt az elidegenítésről és az e|adási ajtnlat kiadĺísaľól, továbbá dönt adásvételi

szeľződésseI, tovźbbá annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben,

kivéve azokat az eseteket, amikoľ a döntés az értél(J,latźLrtól fiiggetlenül a Képviselő-testtilet
jogkore.

Az e|ővźsár|ási jog gyakorlása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdései a|apjźnt<jrténík:

A Rendelet 8. $ (1) bekezđése a?apjćn:,,A lakást, azL&.-benszabá|yozottelővásrárlrási jog

a|apjźn a bérlró, valamint a bérlíS hozztljáru|ásával egyenesági rokona, öľtĺkbefogadott
gyeľmeke vásárolhatj a meg.''



A Rendelet 8. $ (2) bekezđése alapjźn ,,Ha a|akć.s az állam tulajdonbóI térítésmentesen keľült
az onkoľmtnyzat tulajdonába, a béľlők elővásárlási joguk a|apjźtn vásarolhatják meg a

lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés alapján az e|adási ajén|at a tulajdonosi jogokat gyakorló

bizottság döntése alapján adható ki a vevő részére.

A vételar megtů|apitäsát a Rendelet 16. $ (1)-(3) bekezdései szabá|yozzźk.

A Renđelet 16. $ (1) bękezdésének bc) alpontja alapjan: ,,Ha a térítés nélkül az orlkormźnyzat
tulajdonába került lakást az elővásrárlási jog jogosultja vásárolja meg' a véte|ttt a
Palotanegyeden kívül eIhelyezkedő lakások esetén komfortos, összkomfortos lakás esetén a
forgalmi érték 55 o/o-a.,,

A Rendelet 11. $ (1) bekezdése alapján a lakás forgalmi áték megallapítása értékbecslés

alapjarl töľténik, amelyet úgy kell elkészíttetni, hogy az tartalmazza az e|idegenítésre keľĹilő

lakás valóságos komfoľtfokozatźú.

A Rendelęt 16' $ (2) bekezdése aLapjén: ,,Ha a béľlő a vételarat egy összegben ťlzeti meg' az
(1) bekezdésben meghatátozottvéte|ár összegéből további 10 % kedvezmény illeti meg.''

A Rendelęt 16. $ (3) bekezdése alapján: ,,Ha a bérlő a véte|árat ľészletekben fizeti, de a
vételárhźftalékot 5 éven beltil egy összegben megÍizeti, a fennmaľadó vételáľészre bérlőt 10
o/o keđv ezmény illeti meg.''

A Rendelet 19. $ (1) bekezdése alapján: ,,A vételáľből5 % engedmény illeti meg avevót,haa
szerződés megkcitését mege|őző két éven belĺil állandó lakcímbejęlentéssel a megvásarolni
kívánt lakásban lakott és a szerzódés megkötésekoľ:
a) nyugdíjas, vagy nyugdijszeruľendszeres szociális ellátasban ľészestil, vagy
b) sajźihäztartźsában orvos szakértői bizottsági hatfuozatta|igazo|tmunkaképtelen, vagy
korlátozottan munkaképes fogyatékkď élő eltartásáról gondoskodik, vagy
c) sajźtbźntatásában legalább 3 kiskoru gyermek eltaľtásaról gondoskodik.''
IJgyarĺezen szakasz (2) bekezdése szerint: ,,AZ (1) bekezdésben szabźůyozott

vételarengedmény mértéke több feltétel egyĺittes fennállása estén sem haladhatja megaz 5 oÁ-

ot.t'

Fentiek alapjánkérem a Tisztęlt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.



HATÁRoZATI JAVASLAT

.....'.l2OI7. (Vil. 10.) száműYttrosgazdá|kodási és Pénztigl bizottsági hatźtrozat:

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

t.)hozzájáru|azingat|aĺ-ný1vántaľtásbanaBudapestVIII.keriilet'BaľossutcD.1} 
',á^ a|atti, padlásiéľi, 35726/1,/N45 bé|yĺajzí számon nýlvántartott, 35 m2

alapteľĹiletií, 1 és fét szobás, komfortos komfortfokozatű, a k.Ĺzös tulajdonból
199/10.000tulajdonihányaddalľendelkező1akásravonatkozóan{Due'lo
tészéte töľténő eladási ajźnlrat megküldésé|lez, a vételĺárnak az e|készi|t forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi ér1ék 55 Yo-áĺban, azaz 4.664.000 Ft osszegben

töľténő közlésével és a,,a| attýékoztatással kiegészitve,me|y szerint a végleges vételáľ

cisszege a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában tLl'Iő lakások
elidegenítéséről szóló 35/2016. (xtl.08.) önkoľmányzati ręndelet 16. $ (2)-(3)

bekezdéseiben, illetve a |9' $ (1) bękezdésébęn biztosított kedvezmények

alka|mazäsćłal kerül megállapítĺásra.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazđálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hataľidő: 2017. július 10.

2') felkéri alőzsefvárosi Gazdalkodási KozpoúZrt,4ahatározat 1.) pontja szerinti eladási

aj źn|at kiküldé séľe, val amint az adáĺsv éte|i szęt zó dés me gköté s ére'

Felelős: Józsefvárosi Gazđálkodási Központ Zrt, vagyongazđá|kodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 2017. augusztus 30.

A döntés végľehajtás źi v égző szewezetí egység: Józsefvarosi Gazdálkod źsi KozpoŃ Zrt.

A lakosság széles korét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészffiének javaslata a

közzététe| módj ĺára: a honlapon.

Budapest, 2017. július 4. -t)t)
Bozsik Istvĺán Péter

v agy ongazdálkodási igazgatő
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1. szám melléklet

Bér|ó neve' véte|i kéľelem
benv itásának dátuma:r-

2017. ianuár 09

Béľlö javáľa Íigyelembe vett
éľtékniive|ó

beruházás łĺsszese

Hľsz:

Vételáľ (foľgalmi
érték 55%.

ában):

35726t1,tN45

4.664.000 Ft

Az insatlan adatai

m2

l

, -'1

I

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiilttizhetó foľgalmi éľték:

Béľleti 9íj Ft/ h +
Afa:

Komfoľtfokozat
Nyi|vántart.szer

35

Ertékbecslésben mephatározott adatok

Onkormányzati
a|betétek száma

4.919Ft

komfortos

4 (4s)

Onkoľmĺínyzati
tulaidoni
hányad

8.480.000 Ft

Szoba-
szám:

Béľleti díj mértéke:

l+fél

kÖltséeelvtĺ lakbér

Fajlagos m2
árl

5,98 yo

Eladást |<izár6
feltétel fennáll-e:

Egvéb adatok

Mííszaki állapot |eíľása:

értékbecslés szerint. komfoľtos

f42.l34Ft

IGEN/NEM

Ktiziis kłiltség:

Avant.lmmo Mérni'ki és Igazságĺigyi Szakéľtó
Kft. (Bártfai LászlÓ)

2017. február 09.
jÓváhagyta: Mozaik 8 Kft., (GÓđor Lász|ó)

2017. március 20.

Elidegenítés
kezdeményezése

Értékbecslés
készítöje' és dátuma:

6.055 Ft

ĺinkormányzat
á|tallbér| áita|

Béľleti jogviszony kezdete és jogcíme:

2003. november 04
véslesesítés

Fizetési morál:

megfelelo


