
Budapest Főváros V||l. kerĹiIet Józsefváľosi onkoľnrányzat Képvise|ő-testü|etének
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E|őterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkod ási Központ Zrt. (- ,/ .'(. . Ś.2. . :. . .sz. napirend

ELŐTERJEsZTES

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság f017. szeptember 4.i ĺilésére

Táľgy: Lakás elidegenítéséve| kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlatióváhagyása - Budapest VIII.
keľiilet, Stľóbl Alajos .'t."

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, Bozsík István Péter vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: BalatonBoglárkareferens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dĺjntés el fo gad ás áh oz e gy szer ú szav azattobbs é g szü ks é ge s.

Melléklet: ingatlan ađatlap, értékbecslés

Ti sztel t Y ár o s gazdáI ko dási é s P énzĺi gyi B izottság|.

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

ABudapestVIII.keľület,StroblAlajos.'t"uszámaIatti,
|-"sz.-ú, 51 m2 alapterületu,2 šzobás, komfortos komfortfokozattl3ffis tulajdonból

hozzátartoző 57110.000 tulajdoni hányaddal rendelkezo önkormányzati |akás 2016. mźrcius 20. napjától
hatźrozat|an idoľe került bérbeadásra. A bérbeadás jogcíme kizárólagos béľleti jogviszony béľlőtárs halála
miatt.E|őzményként béľlo és édesapja 2013. július 19. őtabérlotársi jogviszonyban béľelte a lakást.

Bér|ő 2017. maĺcius 31. napján véte|i szándéknyilatkozatot nýjtott be a lakás megvásárlása érdekében,
amelyet jelenleg is fenntart. A kérelemhez csatolta az érvényes béľleti szerzódést, valamint a bérleti díj
l'artozás vonatkozásában kiállított nullás í gazolást.

Az ingat|aĺ elhelyezkedése HVT teľületęt nem érint.

Az épület nem szerepel a bontásra kijelött ingatlanok listájan. AházbanÍa|á|ható lakások és nem lakás
cé|jźlĺa szo|gá|ő helyiségek elidegenítésre kij el<ilésre kerültek.

A L75 albetétből álló táľsashźzban 4 db önkormáĺyzati tulajdonú albetét van, amelyhęz 270170'000
tulaj doni hrányad tartozik.

A bérlő kérésére az IIRBS lngatlan Kft. (Bodnár Péter) 2017. jtlruus 15-én elkészítette a lakásra
vonatkozó értékbecslést, amelyben a lakás forgalmi értékét 17'000.000 Ft értékben hatáĺozta meg
(315.18l Ft/mf). A megállapított forgalni értéket a független igazsźryýgyi szakértó (Gódor Lász|ő) 2017.
augusztus 14. napján jóváhagýa' Az értékbecslés a tulajdoni |aptól eltérően a |akás nettó terület ét 54 m2 -
ben állapította meg, figyelembe véve a beépített loggia teriiletét.

Fentiek alapjáĺjavasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a Budapest VI[I. kerület, Stróbl
Alajos,t"száma|attilakásvonatkozásźtbanabérlőrészére
töľténő eladási aján|at kikiildéséhez az elkészult forgalmi értékbecslés (releváns adatok az előterjesztés 1.

számú mellékletében), valamint az onkormányzat tu|ajdonában á|Ió lakások elidegenítéséľől szóló
35120|6. (X[.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 16' $ (1) bekezdés bc) pontja
alapjtn, a valóságos komfortfokozat szennt komfortos komfortfokozatű|akás esetére irttnyado, a forgalmi
érték 55 %o-ának megfelelő összegű, azaz 9 .350 .000 Ft vételar megj elölése mellett.

A bértő még nem nyilatkozott aľľól, hogy egy összegben Vagy rész|etfizętéssel szeretné-e az ingatlant
megvásárolni' A Rendelet 1 6. $ (2) bekezdése alapján, ha a bérlo a véte|fuat egy összegben fizeti meg, az
( 1 ) bekezdésben meghatározoÍt véte|ár tisszegéből további 10 %o kedvezmény illeti meg. ll
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II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozata|ára a Tiszte|t Bizottság jogosult.

IlI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A lakás értékesítésével az onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés azonkormányzat
számára előnyös, mert a csökkeno tu|ajdoni |rányadľa alacsonyabb kozös kö|tségfizetési kote|ezettség
tartozik. Amennyiben a társasház valamilyen nagyobb beruházásrol dönt' annak a költsége is kisebb
mértékben teľheli az onkormányzatot. A társasházban az önkormányzati tulajdoni hányađ mindclssze
2,70 yo. A bérlo l|. kategóľiájú szociális |akbért ťtzet, amit a közös költség mértéke meghalad.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|apénnigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabá|yi köľnyezet

A Rendelet 2' $ (1) bekezdése értelmében a rendelet hatálya alá tartozo lakások elidegenítésével
kapcso|atos tu|ajdonosi jogokat a Képviselő-testĺ'ilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására' a rendeletben meghatározott esetekben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot
hatalmazza fel. A tulajdonosi d<jntések elokészítését és végrehajtását a feladattal megbízott vaglonkezelo
szervezęt végzí e|. A Rendelet 2. s Q) bekezdése szeńnt a 100 millió forintot meg nem haladó
beköltözhető forgalmi éľtékű |akás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat ryakor|ó bizoÍtság, ezen
é'1éken fe|ül a Képvise|ő-testület dönt az elidegenítésrőI és az e|adási aján|at kiadásáról, továbbá dönt
adásvételi szerződésse|, továbbá annak módosításával és megszĺintetésével kapcsolatos kérdésekben,
kivéve azokat az eseteket, amikoľ a döntés azértékhatáľtól fiiggetlenü| a Képviselő-testület jogköre.

Az e|ł3vásár|ásijog gyakorlása a Rende|et 8. $ (1)-(2) bekezđései alapján történik:

A Rendelet 8. $ (l) bekezdése alapján: ,,A lakást, azLtv'-ben szabá|yozott elővásárlási jog a|apján a
béľIő, valamint a béľlő hozzájáru|źtsával egyenesági rokona, örökbefogadott gyermeke vásárolhatja meg.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdése a|apján: ,,Ha a |akás az állam tulajdonából térítésmentesen került az
onkormányzattu|ajdonźlba, a bérlők elővásárlásijoguk a|apjánvásárolhatják meg a lakást.''

A Rendelet l 5' $ (1) bekezdése a|apjźn az e|adási ajénlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése
alapján adható ki a vevő részére.

A vételáľ megállapítását a Rendelet 16. $ (1)-(3) bekezdései szabá|yozzźtk. A Rendelet l6. $ (1) bekezdés
bc) pontja a|apján: ,,Ha a térítés nélkĹil az Onkormányzat tulajdonába kerĺilt |akást az elővásárlásijog
jogosultja vásárolja meg' a véte|ár a Palotanegyeden kívül elhelyezkedő komfoľtos, összkomfortos lakás
esetén a forgalmi éÍték 55 yo-a.,,

A Rendelet 16' $ (2) bekezdése a|ap1án: ,,Ha a bérlo a vételárat egy összegben fizeti meg, az (1)
bekezdésben meghatáro zott v éte|ár össze gébő l tovább i | 0 %o kedv ezmény i l leti meg.''

A Rendelet ló' {i (3) bekezdése alapján: ,,Ha a béľ|ő a véte|árat részletekben ťlzeti, de a véte|áľhátra|ékot
5 éven belül egy összcgbcn mcgfizcti, a fcnnmaľadó vótclánćszrc bćľlot l0 9ó kcdvczmćny i||cti mcg.''

A Rendelet 19. $ (1) bekezdése a|apján:,,A vételáľbő| 5 % engedmény illeti meg a vevőt. ha a szerződés
megkČĺtését megeloző két éven beltil állandó lakcímbejelentéssel a megvásárolni kívánt lakásban lakott és
a szęrzóúés ľlegkö|.ésekor:

a) nyugdíjas , YäEY nyugdíjszeriĺ rendszeres szociális ellátĺĺsban részesül, vagy
b) saját hánartásában oľVos szakértoi bizottsági határozatta|igazo|t munkaképtelen, vagy korlátozottan

m un kaképe s fo gyaték ka l é|ő e|tartás áľó l gondo skod i k, vagy
c) saját házÍartástLban legalább 3 kiskoru gyermek eltartásáról gondoskodik.''

Fentiek alapjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.



HATÁRoZATI JAVASLAT

.....'./2017. (Ix.04.) számúYárosgazdálkodási és Pénzügyibizoĺtsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

|.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VI|I. keľütet, Stróh| A|ajos utca(J
szam alattif]i,|,,. i, sl,nł ulupt.l.ti |etíj,2

szobás, komfortos komfortfokozatll, a közös tulajdonbő| hozzá hrtoző 51110'000 tulajdoni
hányaddal rende|kező lakásra vonatkozóan B. A. I. részére töľténő ęladási aján|atmegküldéséhez,
a vételárnak az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 55 %o -ában, azaz
9.350.000 Ft összegben töfténő közlésével és azza| a tájékoztatással kiegészítve, mely szerint a
végleges véte|ár összege a az onkormányzat tulajdonában ál|ó lakások e|idegenítéséről szó|ó
3512016. (XII.08') onkormányzati ręndelet 16' $ (2)-(3), illetve a 19. $ (1) bekezdéseiben
biztosított kedvezmény ek alkalmazásáv a| kerül megáll apitásra.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodtlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 ' szeptember 4.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodásí Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján\at
k i kĺi I d éséľe, valam i nt az adásv éte|i szerződés megkötésére'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZrI'vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 20l7. október 30.

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti erység: Józsefvárosi GazdálkodásiKózpontZrt.
A lakosság széles körét éľinto döntések esetén az e|őterjesztés előkészítójének javas|ata a közzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, 20l 7. augusďus 29.

Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodás í igazgatő

KÉszÍľprrp: JozsEpvÁnoslGazoÁlrcoDÁslKoZPoNTZRT.

LpÍRľa: Belłroľ BoclÁnxe REFERENS

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs:

Jocr KoNrn ow, 7==P-1
EllploRlzrp: t th J.Úpd,.
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1. szám melléklet

Béľló neve, vételi kéľelem benyrĺjtásának dátuma:

Béľló javáľa figye|embe vett értékntĺveló

B.AI.
f0I7, március 31.

beruházás łisszege

Vételáľ (forgalmi éľték 55 o/o.á.}la;n)z

Az éľtékbecsló á|ta| megáltapított

Az ingatlan adatai

9.350.000 Fr

Bérleti díi Ft/ hő + 7ip4'

bekiilttizhetó foľealmĺ éľték:

kb ecslésben meghatár ozott adato k

Komfoľtfokozat
Nyilvántart.szeľ

onkoľmányzati
albetétek

száma

17.000.000 Fr

4 (17s)

Onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

Bérleti díj mértéke:

ir'-q;il!.'i,'i'

II. kategÓriájri szociális lakbér

Eladást
kizáró
feltétel

fennáll-e:

315.181 Ft

Míĺszaki állapot Ieírása:

értékbecslés szerint' komfortos

IIRBS Ingatlan Kft.
(Bodnáľ Péter)

2017. j nius 15.
jÓváhagyta: Mozaik 8 Kft., (GÓdor Lászlo)

készítóie. és dátuma:

Ktiztis kiiltség:

7.650 Ft

2017. aususaus 14.

Bérleti jogviszony kezdete és jogcíme:

2016' március 20. napjátÓl,
kizárÓlagos bérleti jog

Fizetési moľál:

megfelelo
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í087 Budapest' Strób| A|ajos

Megbizás táÍgya:

cím / Te|epü|és:

Utca / Házszám:

Hŕsz:

2017.06.15

BodnáÍ PéteÍ. Vékony zoltán

Megnevezés Bruttó terü|et
Figyelembe
vett terü|et

Fa!|ago piaci ár
NETTO

Eqvéb korrekci( Me9á|lapított
NETTo értékÍekÝés lpol

l ákáŚ

54.00 54,00 315181 ĺ7 0o0 00o
0% 0% 0

Épü|et Ieíiása:

Az épü|et a Százados úti negyed hatáÍán ta|á|ható a strób| A|ajos utcában. Křirnyezetében je||emóen

hason|ó korú és építéď táľsasházák talá|hatóak. 1930.as években épült' a kü|s homlokzat á||apota
összességében jó, a be|ső lépcsőház felújtĺĺsra szoru|. Pince+földszint+z emeĺet+pad|ástér

szĺnte|osztású, magastetős, cserép héjja|ású. Á|tapota összeségében közepesné| jobb.

Bérlői műszaki tájékoztatás:

Nincs.

lakás

í087 Budapest

Éń. tu|' hányad:

Te|eknagyság:

Értékelt esfmei hányad:

1ĺ1

7402

57ĺ0000

Sremle:

Éaetelo:

P|Acl ossz.EHAso !!.LlTÁs.: p$szEczEs

ľi!
H4 IU\

MEGLÉVŐ LAKÁS P|Acl összeĺnsoNlíĺÁs rueľró ÉRlÉx: 17 000 000 Ft

Lakás Ieírása:

A lakás a Strázsa köz fe|iil köze|ĺthető meg' a jobb o|da|on ta|á|ható uto|só kapun juthatunk be a zárt,
fe|újítandó |épcsőházba' ź., |egfe|só eme|eten tä|á|ható. A takás fe|újĺtandó ál|apotú. A tu|ajdoni |ap

szerint 5í,07 m2 (ez megfe|el a toggia figye|men kívü| hagyásáva| számo|t terü|etnek), teřmészetben
m2, az eltérés a beépített |oggia területének va|ó Íigye|embe vétele miatt adódik. A szobák ablakai a
strób| A|aios utcára, az étkeú és a beépített loggia (końyha) ab|akai a strázsa ktizre nyĺ|nak. Fitése

gázkonvektoros, a me|egvizet viIlanboj|er biztosítja. Vízórás. A |akás łisszsségében e|hanyagolt,
felújítandó álIapotú.

í-'\a



1087 Budapest, Stróbl A|ajos

Megbízás táľgya:

cim / Te|epÜ|és:

U1ca l Házszámi

Hŕs.:

Ert. ĺU|. hányad:

Telekna9yság:

1t1

7402

57ĺ0000

201 7'06.ĺ5

Bodnár Péteŕ. Vékony foltán

E Ertéke|t eszmei hányad:

Szemle:

EneKeto

LAKÁS INGATLAN P|Act osszEHAsoNLíTÁs
Adat le||ege / dátuma Vizsgá|t ingatIan R€|izá|t adat 2016 Realizá|t adal 2016 ReaIizá|t adat 20'16 Kiná|a|jada|| 2017 K|ná|ati adat | 20í7

Irányítószám 1085 1087 1087 1087 1087 1087
TeIepü|és Budapest Budapesl Budap€st Budapest Budapest Budapest

Kerepesi Út, száädos
úti neoved

stÍÔbI A|ajos utca,
Ś7á7ed^c íili 

^o^-.

StrÓbl Alajos utca,
Ś7á7äd^c ůti ńA^-Ái

Kerepesi Út,

Epítés éve 1930 1930 ĺ900 ĺ 950 1930 í9'ĺ0
Teĺek terĺ!|et 0m2 0m2 0m2 0m2 0m2 Onz

Redukált aIapterüĺet 54 m2 54 mz 51 m2 50 m2 54 m2 55 m2

Je||emzők

zártsoru' tégIa
s4Íkeet']' két Íétegu
üvegąést| eĺlátott. ía
Ýerkezetú nyĺ|ászáŕók

záńsoru' tég|a
széÍkezetú, dup|a

Üvegezé$el e||átott, fa

Lakáson be|ü| 20í0. óta
fo|yamatG a Íe|újítás

(2010: nyĺlászáŕók 6ere.
Ediátorok 6ere, |aminá|ĺ

buÍko|atok 6ere.
hidegburkolatok 6ere,
Íésfeges ełektíorcs
vąeték sere; 20:|6:

'- fÜídöszoba feiÚjItás)'
BuÍko|atď |aminá|t és

keÍámla' á||apot!kió. A
faIak tapétá@ttak.

Íestettek és
c€mpérettek' á||apotuk
jó. Fütése és me|egvĺz

e||átá$ kombi clÍkó
gäfkazánnaI mego|dott'

He|yisé9ei é|hetô
méretüek,. megíe|e|ó a

benspozlttságuk.
Össźbenyomás jó.

jó músak| és
Jósáétikai á||apot'

tégIa faIazat.
ösgkomforlos: Gáz ,

cirkó láreasházl je||eg,

2 + 0 félýoba.íö|dvjnl|

jó rrisaki és
jóesztétl|ia| á||apot.

tég|a fa|et'
tis*komfortos: Gáz ,

] áblaktáJo|á65a|',
gerendás bé|éselemes
ftidém. ósgkornfortos.
Lakás köpont| fútéstj. (2

+ 0 fé|ś@ba)'
me|egvize|Iátás: cIrkó.

táfsasháż ingäÜan je||e9

kózep6 můs4ki. Jó
esáéükai' jó gépészeü

állapotú (hiba:nin6
ésfe|t hiba). kö4pes

a|apreji e|rendąésű. Az
épületben lifr nem

Üzeme|. Be|magasság:
2,55m

ólIopolbon' udvań
abIaktáJo|áss8|,

komfortos. Egyedi ńitésü.
(1 + 1 íé|ýoba),
melegvIze||átás:

Vi||anybóy|eÍ' táMsházi
ingat]an je||e9. Jólkő4pes

mú%ki, jďkozepes
esztéükai' jó/közeps

gépészeti áĺ|apotlj
(hiba:nincs éý|e|t hlba).

Az épÜ|etben |ift nem
ĺizeme|. Belmágasság:

3.23m

je||eg'2+0fé|śzoba,2
emelet

EIadási/kínálati ár '16,7 millFt t2 mill Ft í7'45 mi|t Ft 20,5 mlll Ft 2í'5 trii|| Ft
Inflációkorrekció 1ovo 100/o 1oyo

Kíná|ati ár korrekció -syo -5%
NETTo Faj|agos ár !0185Ft1m2 258 824Fum2 383 900 FUm2 360 648 Ft/m2 371 364Ftlm2

p
o
!
E
oš

Körn}€zeti 1oyo 1ovo
EpÚ|et álĺapota miatt 5% -5%

Á|lapot -5e/. -5% -10v, -10v" -10o/o
Komŕort fokozal .5% -5o/o :5e/o

Teĺek méreÍ

Egyéb
ei.; bépjez9tté1ség, .
panprlna' ęą9|ę!i: .

ąhe lyezkedés,. jelég.. :

AIapteÍÜ|et

KoÍriqá|t faiIađos 3'15181 Fum2 306 167 FUm2 284 706 FVmz 307 '120 Fum2 306 55'l FUm2 371 364 FUm2

Píaci hason|ító a|apú módszerrel számított éľték: 1 7 000 000 Fr

Te|ekérték. számítás az esąmei tu lajdoni. hányad arányában

Eszmei hánpd Te|jes teIek terÜ|et
m2

Teĺek terÜĺet eszmeĺ
hánvad aránvában m2

At|agos te|ekár Ft Eszmei hányadhoz
tartozó (é|ekérték Fĺ

5T l | 1oooo 7402 42.19 96 000 Ft rĺ 100 000 Ft

ĺÍ
,1/



ALAPTERÜ LETszÁMĺTÁs A HELYSZĺNEN
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utcakép Strób|A|ajos

Strób| A|ajos utca- Strázsa utca sarok

Az épület Strázs köz fe|öli homIokzata
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