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Melléklet: ingatlan adatlapok

Tisztelt Y érosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

1. A Budapest VIII. kerúlet, Lokomotív 
't"u I szám a|atti, lyrajzi

számon nyilvántaľtott, az ingatlan-nyilvántartásban 46 mf alapterĹiletÍĺként
tulajdonból I.473l|0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, komfoľtos
határozat|an időr e, 19 69. augusztus f2-én kelt |akásbéľlet
került bérbeadásľa. A bérleti szeľződésben az |n

{-
szerződésjött |étre, majd

felvett, f szobás, a közĺjs
komfortfokozatu lakás

április 20. napján bérlőtársi bérleti
május l l. napján, módosításokkal

|eti szeruődé.."l IIbér|ő részére
n alapterületeként 48 m' keľĹilt feltĺintetésre.

lálát követően,
egységes szerkęzetbe foglalt szerzodés
béľlőkkel.

meskötéséľe került

A Budapest VIII. keľület, Lokomotív utcaffa valóságban Szemafor utcffszám alatti épületben
ta|źihatő lakásokat és nem lakäs cé|jára szo|gźiő helyiségeket az onkormányzat a 2|7120|4. (xI.05.)
számű képviselő-testtileti döntés 3. pondának f) alpontja, és a korábbi döntést módosító 41l20I5.
(II.l 9.) szźtmű képviselő-testtileti döntésének 1.) pontja a|apján az elidegenítés éľdekében kijelölte.

ĺGé.Ěbérlők2O|7.mźýus24.napjánvételiszándéknyilatkozatot
nýjtottak be a lakás megvásárlása érdekében. A kéľelemhez csatolták az érvényes bérleti szerződést,
va|amint a bér|eti <|íj megfizetéséľől szóló ntrllás igazo|źnt,

Béľlők kéleséľe az Appreal-Kollár Ingat|anszakéľtő Kft. (Kolláľ Zo|tźn) 20|7. mźlus 31-én
elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést, amelynek a|apján a fiigget|en szakéľtő Mozaik 8 Kft.'
(Gódor Lász|ő) á|ta|2017.június I4-én jőváhagyott, piaci foľgalmi é'ték l5'800.000,- Ft (330.000,-
Ft/mz).

A lakás elhelyezkedése HVT teniletet érint. A Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadályét
nem látja, mivel a teriiletre vonatkozóan semmilyen szerződésben vállalt kötelezettség nincs.

2.ABudapestVIII.keľü1et,Salgótarjáni.'tcamFszźma|attiG"|yrajzi
^.Á^^^.-;l',Á.+^'+^+ ^- ż^*^+t^. *.':l''Á.+^+Á^L^. ąą *2 ^|^.+^-..:|^+J,.1-.1'^+ Í^|-'^+ 1 ^-^|.A^ ^ l-:-:^számon nýlvántaľtott, az ingatlan-nyilvántartásban 33 m, a|apterületűként felvett, 1 szobás, a közös
tulajdonból |.594/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, komfort nélktili komfortfokozatu |akás
hatérozatIanidőre,20I1.február2-źtnke|tIakásbérletiszerződéssel-eÜ

Üér|őrészérekeľiiltbéľbęadásra.Abérletiszerződésbeĺazingat|an@eteténtJTm-
keruIt felĺintetésre. n-bér|otárs ha|áLa miatt kizárőlagos bérleti jogviszony jött létre
rEpérlővel 2014. február t l. napjától kezdődoen.
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A Buclapesĺ V|II. kcrtilct' Sa|góta{áni utcafr valóságlran Szenraĺtlľ utca$zćtnr alatti épületben
található lakásokat és nenr lakás céljáľa szo|gáló lre|yiségeket az onkornlányzatafI7lf0|4. (Xl.05.)
szánű képvíselőtestületi c|ĺintés 3. pontjának b) alpontja, és a koľábbi dcintést módosító 4|l20|5.
(||.|9.) szánű képvise |ő-testületidöntésének l.) pontja alapján az c|iclegenítés éľdekében kijelölte.

mbérIő20l7'máľcius2|'napjánvételiszándéknyi|atkozatotnýjtottbealakás
megvásárlása érdekében. A kérelelĺhez csatolta az érvényes bér|eti szerződését. va|amint a bér|eti díj
megfi zetésérol szóló nu Ilás igazolást.

Béľ|ő kéréséľe az Apprea|-Kol|ár |ngat|anszakérto KÍi. (Ko||ár Zo|tán) f017. ápr1lis 26-án
elkészítette a lakásľa vonatkozó éItékbecslést, amelynek a|apján a Íiiggetlen szakértőMozaik 8 Kft.,
(Gódor László) źilta| 2017. június 14-én jőváhagyott, piaci forgalmi éľték l0.600.000,- Ft (280'000,-
Ftlm2).

A lakás elhelyezkedése HVT teľületet érint. A Rév8 Zn. árgyi ingatlan elidegenítésének akadályát
nem látja, mivel a területre vonatkozóan semmilyen szerződésben vál|a|t ktjtelezettség nincs.

A Budapest VIil. kerület, Lokomotív utcafiSzemafor utce szám a|attitársasház a|apitő okiratát
a Földhivata| f017. június 7. napján kelt határozattal jegyezte bé. Az épületben 4 db albetét található,
m ind tlnkorm ányzati tul aj don.

A Budapest VIII. kerĹilet, Salgótaľjáni utca|Szemafor utcfiszám alatti társashźlz alapitő okiratát
a F<lldhivata|20|7.június 7. napjánke|thatározattaljegyeztębę. Az épületben 4 db albetét található,
mind ĺinko rmäny zati tul aj don.

A lakások elidegenítése az onkormányzatnak előnyös. A Képviselő-testtilet IO4l2o15. (IV. 16.)
számťl hatfuozatával elfogadott középtávú vagyongazdálkodási tęrv szęrint az C)nkormtnyz,at
érdekeivel összhangban áll azon lakásbérlemények éltékesítése, amelyek olyan társasházban
helyezkednek el, amelyekben az <inkormáĺyzati albetét darabsztm legfeljebb 5 db vagy az
önkormányzati tulajdoni hányad |0 %o alatti. Az elidegenítés a döntéssel összhangban van. Az
elidegenítés az onkorm ányzat szźtmára előnyö,s, meľt a csökkenő tu|ajdoni hányadra a|acsonyabb
kcizös költség fizetési kötelezettség tartoz1k, továbbá amennyiben a tźlrsasház valamilyen nagyobb
beruházásról d<jnt, úgy annak a költsége kisebb métékben tęrheli az onkormányzatot, mint
tulajdonost, valamint a MAV lakótelep 3360 ÍÍł összalapterü|etét érintő viz-, és csatornabtl|ózat
felújításának bruttó |92.195'9|1,-Ft ö,sszegű költségébőI megtérül az elidegenítésľe keriilő lakásľa
foľdított felúj ítás ĺisszege'

A 2017. március l-én hatályba lépett, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajđonában á1ló
lakások elidegenítéséről szóIó 35120|6. (X[.08.) szźtmű rendelet 5. $ d) pontja aIapjźln eseti döntés
a|apján idegeníthető el a lakás, haaz aztmagába foglaló épület HVT területen helyézkedik el.

Javasoljuk, hogy a Yárosgazdttlkodási és Pénzügý Bizottság járu|jonhozzá a Budapest VIII. keľület,
Lokomotív utca|ÍSzemafoľ utca t zám a|aÍti lakás tekintetében a bérlők,f,

ilř:.'Illł részé,re történő eladási aján|at kikĹildéséhez, az e|készült ň@-hni-
éffikffislés (relevánś ádatok az előterjesztés 1'. szźtmű mellékletében), valamint a Képviselő-teshilet
2I7l20I4. (x.05) szźtműhatźrozat 3. pont j.) alpontja a|apjźln, a HVT tertiletre tekintettel, az ęľedeti
kiutaló hatátozatban és az a|ap1án kötött lakás bérleti szerződésben meghatározott alapteľtilet alapjrín
számított, a vízmu, csatoľnamű közmiírendszer felújítás költségeivel megegyezó, a lakásľa
alapterüIet arényéhan eső ĺĺsszeg IG92.|95.91l,-Ft-ł 33ó0 m2) * 48 m2], azaz2.745.656,- Ft vételar
megjelölése mellett.

Javasoljuk, hogy a Yźlrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. kerĹilet,

.SalsótatĘniutca*Szemaforut.u{tszźtma|attilakástekintetébęnabérlő,(-
tészére történő eladási ajánla--RiEĹildéíéhez, az ęIkésnilt forgalmi étékbecslés (ľäďäns -
adatok az előterjesztés |. számű mellék]etében), valamint a Képviselő-testĺilet 217/2014. (xI.05)
szźtmu határozat 3. pont f.) alpontja a|apján, a FIVT területre tekintettel, az eređeti kiutaló
határozatban és az a|apján kötött lakás bérleti szerzódésben meghatározott alapterület a|ap1án
szźtmított, a vízmíi, csatomamű közműrendszer felújítás k<iltségeive| megegyezo, a lakásra
alapterület arényźlban eső <ĺsszeg L092.I95.911,-Ft+ 3360 m2) x 32mzf, azaz I'83O.437,-FÍ.vétę|tr
megjelölése mellett.



A bérlők nrég nem nyl|atkoztak arró|. hogy egy összegben vagy ľészletĺjzetéssel szeľetIrék az
ingatlant nregvásárolni. A Rendelet l6. $ (4) bekezdése alapján: ,,|1a aZ e lidegenítés az
üzemeltetési költségek, vagy a tulajdonosi kötelezettségekbe tańoző köznrűvesítési'
helyreállítási, felújítási munkálatok költségeinek csökkentése va1y megtérítése érdekébell
szükséges, a véte|ár nem lehet alacsonyabb aberuhćvás kciltségeinél'''

|la a bérlők a vétę|trat egy <ĺsszegbęn fizetik ľneg, a véte|ár osszegéből további l0 % kedvenĺlény
nem iIleti meg. A véte|áraÍ. béľlők egy összegben' illetve ľészletekben fizetlretik meg.

l|. A beteľjesztés indoka

A lakások elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A lakások érĺékesítéséve| az onkormányzat költségvetési bevéte|hez jut. Az elidegenítés az
onkoľmányzat sztlmźra előnyös, męrt a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös költség
ťlzętési kcitelezettségtartozik. Amerľrýben a társasházva|aml|yen nagyobb beruhźľ;źsről dönt, annak
a költsége is kisebb méĺtékben terheli az onkormányzatot. A ľ,ĺÁv-te|epen az onkományzat arra
a|apozva végezte el a közműfelújítási munká|atokat, hogy a bérlemények elidegenítéséből szárrnaző
bevétel binositja a munkálatok költségét. A bérlemények elidegenítésével kapcsolatos döntés
megbozata|a pénzigý fedezetet nem igénye|. Az ingatlanok elidegenítésével az onkormányzat
k<iltségvetési bevételhez jut. Az e|idegenités az Önkormányzat számáta előnyös, mert a csökkenő
rulajdoni hányad tekintetében alacsonyabb közös költség ťlzetési kötelezettség terheli, továbbá
teljesül az az e|v, hogy a lakásokľa |ebontott vételár bevétel a felújítási munkáIatokra megelőleEezeÍt
bruttó |92.195,9I1,- Ft kiadást fędęzze. Amennyiben a társasház va|ami|yen nagyobb beruházásról
d<!nt, azok költsége is kisebb méĺékben terheli az onkormányzatot,jelen ingatlan értékesítéséve| az
onkormányzat tulajdona megszűnik.

Az eladással kapcsolatos dontés meghozatalapénnlgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a rendelet hatá|ya a|á tatoző lakások elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosijogokat a Képviselő-testlilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a ľendeletben meghatározott esetekben a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottságot
hata|mazza ťel. A tulajdonosi döntések előkészítését és végrehajtását a feladattal megbízott
vagyonkeze|ó szervezet végzi e|. Af , $ (2) bekezdésę szerint a 100 millió forintot meg nem haladó
beköItözhető forgalmi éľtékiĺ lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakor|ó bizottság,
ezen értéken felül a Képviselő-testület dönt az elidegenítésről és az e|adási aján|at kiadásáról,
tovźbbá dönt adásvéte|i szerződéssel, továbbá annak módosításáva| és megszüntetésével kapcsolatos
kérdésekben, kivéve azokat az esetekęt, amikor a döntés az értéL<hatától fi'iggetlenül a Képviselő-
testtilet jogköre.

A Rendelet 16. $ (4) bekezdése alapján: ,,ha az elidegenítés az uzeme|tetési költségek, vagy a
tulajdonosi k<ĺtelezettségekbe tartoző közmíĺvesítési, helyreállíuísi, felújíĹísi munkálatok
kciltségeinek csĺikkentése vagy megtérítése érdekében szükséges, a vételáľ nem lehet alacsonyabb a
b enlházás költségeinél.''

Az e|ővásárlási jog gyakorlása a Rendelet 8. s (1)-(2) bekezdései a|apjtn töľténik:

A Rende|et 8. $ (l) bekezdése a|apján ,,A lakást, azLtv.-ben szabá|yozott elővásárlási joga|apjána
bérlő, valamint a béľlő hozzájáruIásával egyenesági ľokona, öľökbefogadott gyermeke vásáľolhatja
meg."

A Rendelet 8. s (2) bekezdése a|apjźn: ,,Ha a |akts az á||am tulajdonból térítésmentesen került az
onkormányzat tulajdonźlba, a bérlők elővásárlási joguk a|apján vásárolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdése alapjźtĺaze|adäsi ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
döntése alapján adható ki a vevő tészéte,



A Renclelet 5. s\ c|) pontja alapján a tulajdorrosi jogokat gyakoľlo bizottság eseti döntése alapján
idegeníthető e I a Iakás, |ia a lakást nragába foglaló épület HVT teľü|eĺcn Van.

A Képviselo-testijlet 2|1lf}l4. (XI.05.) szálnú határozatának 3. pollt a.)-o.) alpontjaí, valanrint a
képvise|ő-tęstü|et döntését módosító 4112015. (II.l9.) száInú |laLáľozat |.) ponda alapján a MAV-
teIepell elhelyezkec|ő |akások és nem lakás céljáľa szoIgá|ó heIyiségek elidegenítésre történo
kije|öIése megtöľtént.

A Képvise|o-testület 2|712014. (XI.05.) számú határozatának 3. pont j.) alpontja és4|ĺf015. (II.l9.)
szátllÚ képviselo-testületi határozat |.) pontja a|apján: ,,A határozat|an időtartamra bérbe adott
lakások esetében a véte|ár a kijelö|és idopontjában hatá|yban |évő rende|etf7. $-a alapján a HVT
terü|etľe tekintette| az erędęti kiutaló határozatban és |akás béľleti szerzódésben meghatározott
alapterület alapján avizmu, csatornamű közműrendszer felújítás kö|tségeive| megegyező, a lakásľa
a|apterü|et aránytlban eső összeg.''

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a d<intését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

......./2017. (VII.19.) szźlml:Yärosgazdállkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)hozzájáru|azingat|an-nyilvántaľtásbanaBudapestVIII.kerület,LokomotívutcaG
Űłztlm a|atti, e|yrajzi számon nyilvántartott, 46 rÍŕ alapteľü|etű, 2 szobás,

a kĺizös tulajdonból 1.437l|0.0o0 tulajdoni hányaddal
rende|kezőlakásravonatkozóan-sGbérIőrészéretöľténő
eladási aján|at megktildéséhez, a Képvise|ő-testiilet 2I7lf0|4. (XI. 05.) és 4Ll20I5' (II.19.)
szźlmű hatźlrozataLban foglaltak szeľint, a vízmu-, csatornamĺĺ közmiĺrendszeľ fe|újítás
költségeive| megegyezo, a lakásra az erędeti kiutaló hatátozatban és az a|apján kö'tött
lakásbérleti szerződésben meghatározott alapterÍilet arányában eső 2'745.656,- Ft összegű
érték 100 o/o-áva| megegyezó összegű, 2.745.656,- Ft összegben történő közlésével.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźůkođási igazgatőja
Határidő: 2017' jrilius 19.

2.) felkéń a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.ł ahatźnozat 1.) pontja szerinti eladási
aján|at kikü|désére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáůkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . augusztus 31'

3.) łlozzájáru| az ingat|an-nýlvántartásban a Budapest VIII. kertilet, Salgótarjĺíni utca G
rJ szám a|atti,-he|yrajzi számon nýlvántartott, 33 m2 alapterü|etű,T
szobás, comfoľt nélktili komfotfokozatu, a köz1is tulajdonból I.594lI0.000 tulajdoni
hányaddalrendelkezőlakásravonatkozóa".ffiéilórészéretöľténőeladási
ajánlat megkrildéséhez, aKépviselő-testtilet 2I712014. (XI. 05.) és 4|/2015. (II'19') szźmíl
hatérozata1ban foglaltak szeľint, a vízmu-, csatornamű közműľendszet felt$ítáls költségeivel
megegyezó, a |akásra az eredeti kiutaló hatźrozatban és az alapjźn kötött lakásbér|eti
szerződésben meghatározott alapterület arányában eső 1.830.437,- Ft összegű érték |00 %-
ával megegyező összegíi, L.830.437,- Ft összegben töľténő közlésével.

Fele|ős: JózsefuárosiGazdźůkođási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2017. július 19.

4.) felkéri a lőzsefvźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a batározat 3.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiktilđésére, valamint az adtsvéte|i szerzodés megkötésére.

komfortos komfotfokozatű.
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lre l e l os : .I ózsefVáľosi Gazdálkodási Kcizpo nt Zrt. v agy ongazdá|kodási i gazgatój a

|latárido: 20l7. augusztus 31.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: .|ózseĺÝáľosi Gazdálkodási Központ ZIĺ.

A Iakosság szé|es köľét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítójének javas|ata akozzéléte|
módjára: a honlapon.

Budapest, 20|1. jtúius 12.

Bozsik István Péteľ
v agy ongazdálko dá s i i gazgatő

KÉszÍrprrp: JózsppvÁn.osĺ GĺzoÁlrooÁsl KozpoNTZRT.

LeÍRra: MezeI IRÉľ RBr'pRpNs

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL. IGAzoLÁS:
A

Jocr KoNrnow: (!/- .

?j"^ ľ-_

EttrNowzre;,',kkLą,Á

ĺur,cyzo

Bprp LKALMAS: JóvÁuĺ'cyu.:

D,ł'N,łoł-RlIr'ĺÁN EolNe,
lp.cyzo n. VÁnoscłzoĺ,I-rcooÁsl És PÉNzÜcYl BzoľrsÁc EI-Norp



1. szdm melléklet
Lokomotívutcae

Béľló neve, vételi kéľelem
benyrĺjtásának dátuma:

ffiF
Béľló javáľa Íigyelembe vett

éľtékntiveló

Az ingatlan adatai

Vételáľ
(fel jítási ktiltség

Komfortfokoz
at

Nyilvántart.sz
eľ

Az értékbecs|ó á|tal megállapított
bektiltiizhetó foľgalmi éľték:

2.745'656,-FÍ

Béľ|eti 9íj Fť
hÓ + Afa:

Onkormányzatĺ
albetétek sz ma

tározott adatok

15.800.000.- Ft

nkormányzatĺ
tulajdoní

Míĺszaki ál|apot leírása:

énékbecslés szerint

éb adatok

Eladást kizárćl
feltétel fennáll-e:

330.000,- Ft

Ertékbecslés
készítóje' és dátuma:

zemeltetési kiiltség:

Appľeal Kollar Kft.
(Kol lár Zoltán) alďualízá|ta

2017. május 31.
jÓváhagyva: Mozaik 8

Kft .(GÓdor László) 20|7 .

j nius 14.

16.320,- Ft

Elidegenítés
kezdeményezése

Bérletĺ jogviszony
kezdete és jogcíme :

Fĺzetésí morál:

20l5. május l 1.

kizárÓlagos bérleti

'elelo



2. szdm melléklet

Béľ|ó neveo véte|i kéľelem
beny jtásának dátuma:

Bérló javára Íigyelembe vett
értékniive|ó

beruházás łisszese

Hľsz:

Az ingatlan adatai

Vételĺĺr
(fel jítási ktiltség

100 7o-ában):

m2

JJ
(bérleti
szerzodé
s szerint:

32\

Komfortfokoz
at

Nyilvántart.sz
er

Éľtetnecs

1.830.437"- Ft

Az értékbecsló által megállapított
bekiilttjzhetó foľgatmi érték:

Bérleti 9íj Fť
hő + Afa:

Onkoľmányzati
albetétek száma

komfort nélkĹili

7.720,-Ft

Szoba-
szám:

10.600.000.- Ft

4(4)

Onkormányzati
tulajdoni
hánvad

Béľleti díj mértéke:

Miĺszakĺ á|lapot leíľása:

I

k ltségelvĹĺ

Fajlagos m2

ár:

Eevéb adatok

100,00%

értékbecslés szeľint

Eladást kizáró
feltétel fennáIl-e:

280.000,- Ft

Uzemeltetési kiiltség:

Értékbecslés
készítóje' és dátuma:

IGENľNEM

Appreal Kollár Kft.
(Ko l1ár ZoItárL) aktual izálta

2017 ' ápi|is 26.
jóvźhagyva: Mozaik 8

Kft .(GÓdor László) 20|7 .

irinius 14.

15.980,- Fr

Elidegenítés
kezdeményezése

onkormányzat
á|taVbér| á,Ita|

Bérleti jogviszony
kezdete és jogcíme :

Fizetési moľál:

2014. február 1 1.

kizárÓlagos bérleti
iogviszony

megfelelo


