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Tisztelt Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényátlás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

ABudapestVIII.keľti1et,JózsefutcaTsztlma|atti,35202l0lN43hľsz'-ú,27ď
alapterületű, l szobás, komfort nélktili komfortfokozaťí, a közös tulajdonbő| hozzá tartoző 74lL0.000
fulajdoni hányadda| ľende|kező <inkoľmányzati lakás 2013' május 1. napjától határozott időľe szó|óan 20i8.
ápri1is30.napjáígkerültbérbeadásra-részereszociálisjogosultsága|apján,e|őbéľletijog
biztosításával.

Bérlő 2008. május 7. napjłán a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Szociális Bizottságanak 214|12007,
(I2.|9.) számú határozaÍa alapjan kötött béľteti szeľződést méltányosságből, pá|yázaton kíviil, hatarozott
időtartamra sző|őan, mely 2009. ápľilis 30. napjźńg tartott. Az első 5 éves béľ|eti jogviszony 2013. április
30. napjával lejárt.

Bér|o 20|7. március 22. napjźln vétęli szándéknyilatkozatot nýjtott be a lakás megvásárlása érdekében. A
kéľe|emhez csatolta az éľvénves bérleti szerződést. valamint a bérleti dii tartozas vonatkozásában kiállított
nullás igazolast.

Azingat|anelhelyezkeđése [fVT teríiletet nem érint. Az épiilet nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok
listájan' Aházban található lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre kijelölésľe
keľültek.

Az 58 albetétből áIló társashrĺzban 6 db önkoĺnányzati tulajdonri albetét van, amelyhez 677ĺ10.000
tulaj doni hanyad tartozik.

Jllbérlő kéréséľe az URBS Ingatlan Kft. (Várszegi D óra) fOI7.május 3-an elkészítetie a lakásľa
vonatkozó értékbecslést, amelyben a lakás forgalmi értékét 10.500.000 Ft értékben határoztameg(3B7.849
Ftlfrŕ). A megállapított forgalmi értéket a fiiggetlen igazságýgyi szakértő (Gódoľ Laszló) f0l'7 ' május2f.
ĺapjźn helybenhagyta.

Fentiek alapján javasoljut hogy a Tisztelt Bizottság járu|jonhozzá a Budapest VIII. kęrtilęt. József utca

-EszámaIattilakásvonatkozásában(IIrészéretörténőeladásiaján|atkikĺildéséhez az elkészu|t forga|mi értékbecslés (ľelevans adatok az e|őteĄesnés 1. szráĺni mellékletében)'
valamint az onkormányzat tulajdonában ál||ő lakások e|idegenítéséľől sző|ő 35/201'6. (xI.08.)
önkormányzati ręndelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. 0 (1) bekezdés ba) pontja a|apján, a valóságos
komfortfokozat szerint komfort nélkiili komfortfokozatűIakás esetére iranyadó, a forgalmi érték30 %o-źnak

megfelelő összegiĺ, azaz3.|50.000 Ft vételar megjelölése mellett.



A bérlő nrég nem nyilatkozott aľról, hogy egy összegben Vagy részletfizetéssel szeretné-e az iĺgat|ant
megvásárolni. A Rendelet 16. $ (2) bękezdése alapján, ha a béľló a vételárat egy osszegben fizeti meg,az
(1) bekezdésben meglratározoÍtvétę|źlr összegébol további 10%okędvezmény illeti meg.

II. A beteľjesztés indoka

A lakás eliđegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺigyĺ hatása

A lakás értékesítésével az onkormányzat költségvetési bevételhez jat. Az elidegenítés azollkormányzaí
számáta előnyös, meft a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös kĺjltség fizetési kötelezettség
tartozik. Amerľryiben a tarsasház valamilyen nagyobb beruházásról dönt, annak a költsége is kisebb
mértékben teľheli az onkormanyzatot. Fontos tényezó, hory a fizetett k<ĺzös költség méľtéke jelentősen

meghaladja a bérleti díj mértékét.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatalapénziigyi fedezetet nem ígényel.

IV. JogszabáIyĺ kłirnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a ľendelet hatźůya a|á tartoző lakások elidegenítésével
kapcso|atos tulajdonosi jogokat a Képviselĺí-testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatározott esetekben a tulajdonosijogokat gyakorló bizottságot hata|mazza
fel. A tulajdonosi döntések e|őkészítését és végrehajtását a feladattal megbízott vagyonkeze|ó szervezet
végzi e|' A 2. $ (2) bekezdése szerint a l00 millió foľintot meg nem haladó beköltözhető forgalmi éľtékű
lakás elidegenítése esetén a tulajdonosijogokat gyakoľló bizottság, ezen értéken fe|ül a Képviselo-testtilet
dönt az elidęgenítésről és az eladási ajránlat kiadásáról, továbbá dönt adásvételi szerződéssel, továbbá annak
módosításával és megszĺintetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés
az érté|<hatźtrtól fi.iggetlentil a Képviselő-testület jogköre.

A Rendelet 5. $ b) pontja alapján: ,,A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság esetí döntése ďapján a lakás
elidegenítheto a méltányosságból pá|yźzaton kívűl, rendkívĺili életheyzetben lévők részére vary szocíális
he|yzet alapjan béľbe adott bérlakás.''

Az elővásárlási jog ryakoľIása a Rendelet 8. $ (l)-(2) bekezdései alapjan történik:

A Rendelet 8. $ ( 1) bekezdése a|apján: ,,A lakást, azLtv.-ben szabá|yozott elővásáľlási jog alapján a bérlő,
valamint abér|őhozzájźru|ásával eryenesági rokona, örökbefogadott gyermeke vásáro|hatja meg.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdése alapjan: ,,Ha a |akts az ál|am tulajdonából térítésmentesen keľiilt az
Önkormányzat tu|ajdonába, a bérlők elővásárlási joguk alapján vásaľolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdésę alapjan az eladási ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése

alapján adható ki a vevő részére.

A vételar megállapítását a Rendelet 16. $ (1)-(3) bekezdései szabá|yozzák A Rendelet 16. $ (1) bekezdés
ba) pontja alapjrĺn: ,,Ha a térítés nélktil az onkormányzat tulajdonába kertilt |akást az elővásárlási jog
jogosultja vásárolja me& a vételĺár a Palotaneryeden kívtil elhelyezkedő sztikség|akás és komfoľt nélküli
Iakás esetén a forgalmi éték30 %o-a.',

A Rendelet (2) bekezdése alapján: ,,Ha a béľlő a véte|áĺat ery összegben flzeti meg, az (l) bekezdésben

meghatfuozott vételár összegéből további |0 %o kedvezmény illeti meg.''

A Rende|et (3) bekezdése alapján: ,,Ha a bérlő avéte|áratrészletekbęn ťlzeti, dea vételrírhátralékot 5 éven
belül ery ĺĺsszegben megfizeti, a fennmaľadó véte|furészre bérlőt |0 Tokedvezmény illeti meg'''

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a döntését meghoari szíveskedjen.



HÁ'TÁRoZATI JAVASLAT

. . . . . . .ĺ20 |7 . (Vil. 1 0.) számu Városgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) bozzájttu| az iĺgat|aĺ-nyilvántartásban a Budapest VIII. keriilet, József utc ae
szám a|atti,35i02l0tý43 be|yrajzi számon nyilvántaĺott, f7 fiŕ alapterületű, 1 szobás, komfot
nélktili komfortfokozatú, a közös tulajdonbô|74ĺ|0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra

vonatkozóan-részéretörténőetadásiajánlatmegktildéséhez,avételárnakaze1késztilt
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 30 %o -ában, azaz 3,150.000 Ft osszegben

történő közlésével és azzaL atájékoztatássď kiegészítve, mely szerint a végleges vételár összege a

. az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésérő| szó|ó 35ĺ20|6. (XIL 08.)

önkormányzatírendelet ]o. s (z)-(:), illetve a 19 $ (1) bekezdéseiben biaosított kedvezmények

alkalmazásával kerül megállapításra'

Felelős: Józsefuárosi Gazdátkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója

Hatfuiđő: 2017. júlíus 10.

2.) felkéń aJózsęBĺtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.4 ahatátozat 1.) pontja szerinti eladási ajfuIat

kikü ldésére, valam int az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja

Hatáľido: 2017. augusztus 31'

A d<jntés végľehajtasát végző szervezeti egység: Józsęfuarosi GazdálkodásíKőryontZrt.
A lakosság széles körét řrintö döntések esetén az e|őterjesztés előkészítójének javaslata a kozzététe|

módjára: a honlapon.

Budapest, 2017. július 4.

Bozsik István Péter
v agy ongazdtl lko dási igazgató
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1. szám melléklet

Béľló neveo vételĺ kérelem
benvr'iitásának dátuma :(E)

2017. mfucirs22.

Bérló javára Íigyelembe vett
éľtékniiveló

beruházás łisszege

Hľsz:

3s202101N43

Vételáľ
(foľgalmi

éľték 30 7o.
ában):

Az insatlan adatai

Az értékbecsló á|ta| megállapított
bekóltôzhetó forgalmi érték:

mr

tľtékb ecslé sb en m egha tälľ ozott adatok

3.1s0.000 Ft

2',7

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szer

Onkoľmányzatĺ
albetétek száma

Bérleti díi Ft/ hő + ÁFA:

komfort nélkiili

10.500.000 Fr

885 Ft

6 (s8)

Szoba-
szám:

Önkoľmányzati
tulajdoni
hányad

1

m2 ár:

Ecvéb adatok

értékbecslés szeľint, komfort nélktili

Béľleti díj méľtéke:

Míiszaki ál|apot leíľása:

6,77 yo

Eladást |uzárő,
feltétel fennáll-e:

szociális lakbér

387.849 Ft

IGEN@

Éľtékbecslés
készítĺĺje' es dátuma:

URBS Ingatlan Kft,
(Várszegi DÓra)
20l7. május 03.

jováhagyta: Mozaik 8 Kft., (GÓdor
LászlÓ) 2017.mźuls22.

Elĺdegenítés
kezđeményezése

Kiiziis ktiltség:

inkormányzat
á|te.Uéľl(áJtłi

21.187 Ft

Béľleti jogviszony kezdete és
jogcíme:

2013. május 1. napjátÓl,
e|óbérleti jog biztosításával

Fizetési morál:

megfele|ö


