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Készítette: Hajnal Krisztina referens
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Ti sztelt Y árosgazdáIkodási és P énzügyi B izottság !

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Béľlő 2017. februttr 17.
kerüIet, F{ungáľia köľut
alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli, a közös tulajdonból hozzá tartoző 198/10.000
tulajdoni hźnyadda| rendelkező lakásľa, melyet jelenleg is fenntaľt.

A Városgazdá|kod'ási és Pénzügyi Bizottság a 490/20|7. (VI.07.) szźtmű határozatával az
ingatlan elidegenítéséhez - az onkormźnyzat tulajdonában á||ő lakások elidegenítésének
feltételeiľől szóló 35/2016. (XII.08.) ľendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaItak szerint
- 2.790.000 Ft összegiĺ vételáľ béľlŐ általi męgfizetése nlel|ett |l,,lzz'áj.átu|t.

Ahatfuozat a|apján Társaságunk a 20|7. június |2. nap1án kelt eladási ajánlatot megküldte a
béľlo ľészéľe. arnelyet béľlő fll7.június 28. napjtnkézhez vett. A bér|ő 2017. július 19.
napján írásban kértę az aján|ati kötöttség határidejének meghosszabbittsát. Társaságunk a
Rendelet 15. $ (3) bekezdése alap1n a tátrgý ingatlanra vonatkozó eladási ajźn|at aján|ati
köt<ittségét egy alkalommal, 2017. augusztus 27. nap1áig meghosszabbította. Bérlő 2017 .

augusztus 15. napján ismételten kértę az ajźn|ati kötöttség hatáńdejének meghosszabbitását.

A további hosszabbítás a Tisztelt Bizottság döntése a|ap1án lehetséges.

Az ingat|arlra az Onkormźnyzat havonta 6.765 Ft összegiĺ közös költség kifizętést teljesít, a
bér|o á|ta| ťlzętendo bérleti díi 4.547 Ft + AFA/hó.
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Javasoljuk az eladási aján|at aján|ati kötöttségét a |latározat kézhezvéte|étó| számított 30
nappal neghosszabbítani.

II. A beteľjesztós indoka

Az eladási ajánlat ajánlati kötöttségének második alkalommal történő meghosszabbításáról a
Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

III. A döntés céIja, pénzügyi hatása

Az eladási ajźtn|at aján|ati kötöttségének meghosszabbitásával kapcsolatos d<intés
meghozatala pénztigyi fedezętęt nem igényel.

Az elidegenítés az onkormányzat számźtakedvezo, meĺl az onkormányzat terhére felmeľĺilő,
az épi|et fenntartásával kapcsolatos köz<js költség fizętési kötelezettsége csökken.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 3512016.
(XII.08.) ĺinkormányzati rendelet 15. $ (3) bekezdése a|apján:

,,Az ajtĺn|ati kötöttség az e|ađási ajźn|at kézhezvételét követő napon kezdődik és 30 naptán
napig tart. Az aján|ati kotottséget a vevő kérelmére egy alkalommal a vagyonkeze|o szervezet
a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsäg döntése nélktil 30 nappal meghosszabbitja. Az
aján|ati kötĺittség további hosszabbításról a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságd<int.''

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskeđjen.

HATAROZATI JAVASLAT

......./20|7. (IX.04.) száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatátozat:

A Városgazdálkodási és Pjłz4gý Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. keľület,r- 
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lakásra vonatkozó eladási ajánlat ajtnlati kotöttségét a hatál.ozatrő| sző|ő éńesítés
kézhezv ételétő| számitott 3 0 n appa I m e gho s s zabbítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. szeptember 4.

A dĺjntés végrehajtásátvégzó szetvezeti egység: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.
A lakosság széles kĺirét éľintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítójének javaslata a
kozzetétęI módjára: a honlapon.

Budapest, 2017 . augusztus 29.

Bozsik István Péter
v agy o n gazdál ko dási i gaz gatő
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