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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényáttás és a diintés tartalmának ľészletes Ísmeľtetése

ABudapestVIII.kerület,Dugonicsutca|Dsztlma|atti,36045l0lN32Ilľsz.-u,31m2a|apterĺiletÍi,
1 szobás, komfoľtos komfortfokozatű, a kôzös tulajđonbőlhozzátaĺtozó 191110.000 tulajdoni hanyađdal
rendelkező önkormányzati lakás 1999.június 23.napján kelt bérleti szeľződéssel kerĹi|t hatríľozatlan időľe

-

Bér|ő A}I7.január 25. napján vételi szándéknýlatkozatot nyújtott be a lakás megvásáľlása éľdekében,
amelyet jelenleg is fenntart. A kére|emhez csatolta az érvényes béľleti szeľződést valamint a béľleti díj
tartozás vonatkozásában kiállított nullás igazolást.

Azingat|an elhelyezkedése IIVT teriiletet nem érint. Az épület nem szerepela bontásra kijelölt ingatlanok
listáján. A hź.z;ban tďálható lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre kijelölésre
kerültek.

Az 50 albetétb<jl álló táľsasházban 9 db önkormanyzati tu|ajdonú albetét van, amelyhez |.392110.000
tulaj doní hányad tartozlk.

- 

bérlő kérésére az URBS Ingatlan Kft' (Varszegi Dóra) 2OI7. mtrcius 4. napjan
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amelyben a lakás forgalmi értékét l1.800.000 Ft értékben
hatźroztameg(382.228 Ft/m). A megállapított foľgalmi értéket a fiiggetlen igazságýgý szakértő (Gódor
László) 20|7. mfucius 20' napján helybenhagýa.

Fentiek alapjtnjavasoljuk, hogy a Tisztelt Bízottság járuljon hozzá a Budapest VIII. kertilet, Dugonics
utca-számaIattilakásvonatkozá.áb-ebéľlőrészéretörténőeladási
ajáriat kikiildéséhez az elkészült forgalmi értékbecslés (releváns ađatok az e|őterjesztés 1. sámú
mellékletében), valamint a Budapest Józsefuárosi onkormanyzat tulajdonában áIló lakások elidegenítéséľől
sz-o|ó35/2016. CKI.08.) önkonnányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelęt) 16. $ (1) bekezdés bc) alponda
a|Ątn, a valóságos komfortfokozatszęnntkomfortos komfortfokozatú lakás esetére irányadó, a forgalmi
érték 55 %o-ának megfelelő összegű, azaz 6.490.000 Ft vételár megjelöIése mellett.

A bérlő még nem nyilatkozott arróI, hogy ery összegben vagy rész|etťtzetéssel szeretné-e az ingatlarft
megvásarolni. A Rendelet 16. $ (2) bekezdése a|apján, ha a bérlő avéte|árat ery tisszegbenflzetimeg, aZ
(1) bekezdésben meghatározott vételáľ összegéból további |0%okedvezmény illeti meg.



II. A beteľjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos dontések meghozata|áta a Tisztęlt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása

A lakas értékesítésével az Önkorm ányzat költségvetési bevételhez j ú. Az elidegenítés az onkormányzat
számára előnyös, meft a csokkenő tulajdoni hányadra a|acsonyabb közös kö|tség fizetési kĺitelezettség
taÍtozik. Amennyiben a taľsasház valamilyen nagyobb beruházásrőI dönt, annak a költsége is kisebb
mértékben terheli az onko.rmĺínyzatot. Fontos tényezo, hogy a ťlzeteĺt közös költség mértéke jelentősen

meghaladja a bérleti đíj mértékét.

Az eladással kapcsolatos dĺjntés meghozatala pénzíigyi fedezetęt nem igényel.

fV. Jogszabályi ktirnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a rendelet hattńya a|á tartoző lakások eliđegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakoľolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakoľlására, a rendeletbenmeghatarozott esetekben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot hata|mazza
fel. A tulajdonosi dontések előkészítését és végrehajtását a feladattal megbízott vagyonkezeló szęruezet
végzi el. A Rendęlet 2. $ (2) bekezdése szerint a l00 millió forintot meg nem haladó beköltözhetó forgalmi
értékű lakás elidegenítése esetén atulajdonosijogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-
testĺilet dönt az elidegenítésrő! és az eladási ajánlat kiadásáról, továbbá dönt adásvételi szerződéssel,
továbbá arľrak módosításával és megszĺintetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket,

amikor a döntés az éÍtékJratártől fi.iggetleniil a Képviseló-testĺilet jogk<ire.

Az e|ővásár|ási jog gyakorlása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bękezdései a|apján történik:

A Rendelet 8. $ (l) bekezdése ulupjen. ,,A lakást, az Ltv.-bęn szabźńyozoÍtelővásáľlásijog alapján a bérlő,
valamint a béľlő hozzźtjźru|ásával egyenesági rokona, ĺiľökbefogadott gyermeke vásárolhatja meg.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdése alapján: ,,Ha a |akás az á|lam tulajdonából térítésmentesęn került az

Önkormányzat tulajdonába, a bérlők etővásárlási joguk alapján vásárolhatják meg a |akást.''

A Rendelet 15. $ (i) bekezdése alapján az eladási ajźnlat a tulajdonosíjogokat gyakorló bizottság döntése

alapján adható ki a vevő részéte.

A vételĺáľ megállapítását a Rendelet 16. $ (1).(3) bekezdései szabáIyozzák.
A Rendelet l o. s iu bekezdésének bc) pontja a\apjźn:,'Ha a térítés néIkiil az onkoľmányzat tulajdonába

került lakást az e|óvźsárlási jog jogosultja vásĺírolja meg' a véte|źr a Palotanegyeden kívül elheýezkedő
lakások esetén komfortos, összkomfortos lakás esetén a forgalmi éték55 %o-a."

A Rendelet (2) bekezdése alapján: ,,Ha a bérlő a vételárat egy összegben fizeti me1, az (l) bekezdésben
meghatározott vételrĺr összegéből további 10 % kedvezmény illeti meg.''

A Rendelet (3) bekezdése alapján: ,,Ha a bérlő a vételarat részletekben ťlzeti, de a vétęlrárhátralékot 5 éven

belül egy összegben megflzeti, a fennmaľadó vételárrészre béľlőt |0 Yokedvezmény illeti meg.''

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



HATAROZATI JAVASLAT

......./2017. (VII'10.) szám(lYárosgazdá|kodásiésPénziigyibizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dont, hogy

1.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIII. kerület Dugonics ut"alD
száma|atti,36045/0lN32helyrajziszámonnyilvántartott,3Inŕ alaptertiletíi, l szobás,komfortos
komfortfokozatu, a közös tulajdonból 191/10.000 tulajdoni hányaddal ľende|kező lakásra

, vonatko,őane bérlő részére történő eladási aiánlat megkÍildéséhez, a
vételárnak az ę|késnilt forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 55 %o -ában, azaz
6.490.000 Ft ĺisszegben tÓľténő közlésével és azza| a tájékońatással kiegészítve, mely szerint a
végleges vételár összege a Buđapest Józsefuárosí onkoľmányzat tulajdonában álló lakások
e|idegenítéséről szóló 35120|6. (XII. 08.) ĺinkormányzati rendelet 16' $ (2)-(3), illetve a 19. $ (i)
bekezdéseiben biztosított kedvezményęka|ka|mazásával kerül megállapításľa'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatíridő: 2017' jrilius 10.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t ahattrozat 1.) pontja szerinti ęladási ajźn|at
kikii|déséľe, valamint az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásí igazgatőja
Hatĺíridő: 2017. augusztus 3l.

A döntés végľehajtását végzo szewezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodasi Központ Zrt'
A lakosság szé|es kĺjrét érintő döntésęk esetén az e|óterjesnés e|őkészítőjének javaslata a kozzététe|
móđjára: a honlapon.

Budapest, 2017. július 4.

Bozsik István Péter
v agy ongazdźl lkodás i igazgató
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1. szd'm melléklet

Béľ|ó neve, véte|i kéľelem
benv itásának dátuma:

-

f0I7 . ianuár 25.

Bér|ó javáľa Íigye|embe vett
éľtékniiveló

beľuházás łisszege

Ilrsz:

36045101N32

Vételáľ
(foľgalmi

érték 55 7o.
ában):

Az ineatlan adatai

Az éľtékbecsló által megállapított
bekłilttizhetó foľgalmi érték:

m2

Ertékbecslésben m e gha tár ozott a datok

6,490.000 Ft

Komfoľtfokozat
Nyilvántaľt.szeľ

3l

onkormányzati
albetétek szäma

komfortos

Bérleti díj F.t/ hő + ÁFA:

I 1.800.000 Ft

Szoba-
szám:

e(so)

Onkormányzati
tulajdoni
hányad

4.253Fĺ

-t

mf ár:

Mĺiszaki ál|apot |eíľása:

r3,9f o/o

éľtékbecslés szerint' komfoľtos

Ewéb adatok

Eladást kizíró
fe|tétel fennáll.e:

382.f28Ft

Béľleti dÍj mértéke:

Értékbecstés
készítóje' és dátuma:

IGEN/NEM

URBS Ingatlan Kft.
(Váľszegi DÓra)

2017. március 04.
jćxáhagyta: Mozaik 8 Kft., (GÓdor

LászlÓ)
2017. március 20.

kÖ|tségelvíĺ lakbér

Elĺdegenítés
kezdeményezése

Önkormányzat
á|ta|lbér| á ta|

Béľleti jogvĺszony kezdete és
jogcíme:

Ktiztis ktiltség:

9.920Ft

1999. j nius 23.
bérbeadás

Fizetésĺ morál:

megfeleló


