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ELŐTERJEszľÉs
A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. július 10-i iilésére

Táľgy: lťlozzájárulás a Budapest VIII. keľület, Jĺózsef ktiľtńtIl zäm a|atfr,,

3488tĺ0lN26 helyľajzĺ számr'ĺ lakásĺngatlanľa vonatkozĺó ajándékozási
szeződ ésb en fo glalt 2 / 4 ar ány ű tulaj donj og szerzéséhez

Előterjesztő: Józsefüarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt, Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igaz gató

Készítette: Męzei Irén referens
A napiľendet nýlvános ülésen kell targyďni.
A dönté s el fo gađás áho z e gyszeľű szav azattőbb sé g szüksé ge s.

Tisztelt Y ćrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

ABudapestVIu.kerii1et,Józsefkörút-szźtma|attl,34881/OlN26he|yrajzi
számon nýlvántartott, 1 59 m2 alapterületiĺ lakást 1993 . év december 20. napj an kelt adásvételi
szerződéssel-lesTvásĺároltameg%-Y,arányban778.694,.Ft
vételaľon, a vételar t0 %-ának megfizetésével a fennmaradó vételĺírhátralék reszletekben
töľténőmegÍizetéseme11ettaBudapestJózsefvarosiontormanyzattő|.(-haIźitfi
követőenöröklésjogcí*énIDtovábbiy,esfraJ)|Átészbpnváit
tulajdonossá.2007. évben ajanđékozźls és egyezség3ogcímenlllltulajdoni hźnyadtlt

-ajandékozta.

2017. jÍtni:us 30-ig a vételárból még ferrnálló le nem jáľt határidejű vételárhátralék 289.833,- Ft,
amelyet 2028. december 10. napjćig kötelesek megfizetni, |ejáĺt tartozás nincs. Az ingat|an

tulajdoni Lapjźraaziĺgat|an 1/1 tulajdoni hanyada tekintetében 646.825,- Ft és jarulékai erejéíg
je|zéÄogtrog, ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom kęľĹilt bejegyzésre a
Budapest Józsefuarosi onkormányz at javźra.

14. év június hó 18. napján Ajéndékozási Szeľződést kötött gyeľmekével,
amelyben (rD a Budapest VIII. kęľĺilet, József körut 36. II.

emęlet 11. szĺím alatti ingatlanon fęnnál|ó 2/4 aútný tulajdonjogát teljes egészében közvetlen
Leszźrmazottja, gyeľmeke részére ruhźpta át, amelynek foldhivatali bejegyzéséhez a
Váľosgazdálkodrási és Pénzügý Bizottság799/2014. (VII.28.) szálműhatźrozatt*a1hozzéĺjěru|t.

-'2016.novembeľ25-énajźndékozásiszeruődéstkötöttédesanyjával(D

a amelyben- a Budapest VIII. kerület, József köruta
szĺímďaiIíingatlanonfennálIó2/4-edaránytLtulajdonjogät_ajźndékozza.
Az ingatlan-nýlvrántartásbabejegyzett jelzálogjog, és biztosítékaként fennálló elidegenítési és

terhe1ésitilďomratekintettel,eesĐ2017.jtmus1-jénkérteaz



onkormanyzat, mint a jelzá|ogtrog jogosult hozzájárulástt az Ajźnďékozási Szerződés szerinti

tulajdonos vźitozáshoz. Az Ajźndékozási Szerződés tarta|mazza, hogy a megajándékozott a

teľhekkel egyiitt elfogađja az ajánđékozást.

Az Ajándékozŕsi Szerzódés 8' pontja alapján a sz,erzodés éľvényességének nem feltétele a

Budapest VIII. keľĹileti onkormanyzat hozzájárulása, mert a megajanđékozott korábban is

tulajđonosa volt az ingatlannak, de a Földhivatal hiánypótlási felhívásban hívta fel a kéľelmezőt
a jóváhagyó rryilatkt.lzat csatolásáľa. Tekirrtettel arra, hogy a hianypótlrísi felhívrísban

foglaltaknak a megadott hataridőben nem tett eleget a kérelmező, a Földhívata| az ajźndékozás

címén történő tulajdonjog átnńźu;ása iránti kérelmet elutasította, ezért az ajźndékozási iigylet
ingatlan-nyilvantaĺásban t<irténő átvezetéséhez tlj _ az onkormźnyzat hozztĄéniźstwa|
kiegészített - kérelem benyrij tása szükséges.

Javasoljuk, hogy az onkormányzat járuljon hozző az Ajźnđékozá.si Szerződésben foglalt

tulajdonjog viliózás ingatlan-nyilu.ĺntá,tu'Ěu történő bejegyzéséhez az onkorm źnyzat javtra |.

ranghelyen bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és teľhelési tilalom fenntartása mellett.

Megajándékozott eddig is 2l4 tulajdoni arźnyban tulajdonosa volt a lakásnak, igy k.lzarő|ag

megajándékozott tulajdonába kerĹil a lakás, tekintettel ęffe a továbbiakban is biztosított a

r ész|ętťĺzętés telj esítése.

II. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztés ttrgyátban a döntés meghozatala azért sziikséges, mert az ingat|anra az

onkoľmanyz at javára jelzalogjog keľült bejegyzésre és a tulajdonjog változás ténye az ingatlan-

nýlvántartásba csak akkor keľül bejegyzésre, amennýben ahhoz a jelzálogiog jogosultja

hozzájźtralt.

III. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

Az Ajaľrdékozási Szerződéssel kapcsolatos tulajdonjog váitozáshoz, illetőlęg ú ingatlan-

nyitvántartásba töľténő bejegyzéséheZ az onkormányzat, mint jelzálo&ios jo$osult

hőzzź$źraLása szükséges. e"lú*atlannal kapcsolatos teľhekęt továbbiakban-
viseli és vállalja az orkormźnyzat felé a vételárhátralék ľészletekben történő megfizetését.

A dontés megltozata|apéĺuugý fedezetet nem igényel, az onkormźnyzat szttmilra pénnlgý
hatźsanincs.

IV. Jogszabályĺ ktirnyezet

A Budapest Józsefuarosi onkormanyzat vagyoniíľól, és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásaró| sző|ő 6612012. (xil. 13.) szźnrlű önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezđés c)

pontja szeľint a Képviselő-testiilet Yźrosgazdáłkodási és PénzĹigyi Bizottsźrya a tulajdonosi
joggyakorló az onkorm źnyzat javőta más tulajdonan fennálló teľhekkel való rendelkezés

"'ěřéu"n, 
ha Önkorm ányz-afra vonatkozó nyagi hatása nincs, vagy az onkormĺínyzatra

vonatkozó anyagl hatása 100 millió forintot nem haladja meg.

Kérem, hogy a Tísztelt Bizottság a kérelemmel kapcsolatos d<jntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

......./2017.(......) szźtműYźnosgazdźllkodási és PénzĹigyi bizottsági hatźttozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Józsefuárosi

onkormanyzat, mint jetzźiogsog jogosult képviseletében feltétlen és visszavonhatatlan
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hozzttjćruĺását adja a34881l0lVf6he|yrajzi számon nýlvántartott, természetbengĘuĺ!1ľest
VIII. kerĹilet, Jőzsef körutllDszám a|attl ingatlan tekintetében-
mintajándékoző,va|amintřdesanyja,-}mintmegajánd9k91qrtk.1zott20|6.
novęmberf5-én1étrejöttAjandékozásiSzerződésbenfoglaltakszerintJD2/4
aréný tulajdonjogának ajándékozás jogcímén ingatlan-nyilvántartasba töľténő bejegyzéséhez

a Buđapest Józsefuaľosi onkormanyzat javáĺa 1. ranghelyen bejegyzett je|zźůogsog,

elídegenítési és terhelési tilalom fenntartása mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásíigazgatőja
Hatáľidő: 2017. július 10.

A döntés végľehajtásźtvégzo szeĺvezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.

A lakosság széIes k<irét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététel módjáľa: nem indokolt.

Budapest, 2017. július 4.
.')t)

Bozsik István ?éter
v agy on gazđálkodasi ígazgato
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