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Készítette: Mezęi kén ľeferens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés el fo gadásáh oz e gy szer u szav azattöbb s é g szüksé ge s.

Tisztelt Y ár osgazdźl lkodási és Pénzügyi B izottság !

I.Tényál|ás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A Budapest VIII. kertilet, Lokomotív utca 1. ftjldszint 2. szám alatti, 38818116lNf he|yrajzi számll,46
m2 alapteriiletÍĺ, l.437l|0'000 tulajdoni hányaddal ľendelkező komfortos komfoľtfokozatu \akásra
vonatkozóan béľlok 2017 ' május 24. napján benyújtott vételi kérelme a|apján,20l7. július 19. napján a
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 62612017. (VII.19.) számi:' határozatának l') pontjában
d<jntött arról, hogy hozzájáru| az lngatlan-nyi|vántartásban a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca 1.
fijldszint 2. szám alatti, 38818llílNf he|yrajzi számon nyilvántartott,46 ĺIŕ alapterületű,2 szobás,
komfortos komfortfokozatu, a közös tulajdonbó| I.437ll0'000 tulajdoni hányaddal ľende|kező lakásľa
vonatkozóan bér|ők részéľe toľténő eladási aján|at megküldéséhez, a Képviselő.testi|et 2I7l2014. (xI.
05.) és 4|/2015. (II.19.) számuhatźrozata1ban foglaltak szerint, avízmú-, csatornamű közmtĺľendszeľ
felújítás költségeivel megegyezó, a lakásra az eredeti kiutaló határozatban és az a|apján kötött
lakásbérleti szerzodésben meghatáľozott a|apteru|et arányában eső 2.745.656,- Ft ĺĺsszegiĺ érték I00 %-
ával megegyező összegíi, f .7 45.656,- Ft összegben történő kĺizlésével.

Ahat'ározati javaslatban az iĺgat|an címe (Budapest VIII. kerület' Lokomotív utca 1' ftildszint 2.)
helyett, tévedésbőI Budapest VIII. kerület' Lokomotív utca 5. ftildszint 2. került rögzítésre. Az eladási
aján|at még nem került megküIdésľe a béľlők részére.

II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult.

III. A döntés célja' pénziigyi hatása

A lakások értékesítésével az onkormányzat költségvetési bevételhez jut' Az elidegenítés aZ
onkormányzat szttmára előnyĺls, mert a csökkeno tulajdoni hányadra alacsonyabb közcis kĺiltség fizetési
kötęlęzettségtartozik. Amennyiben atársasház valamilyen nagyobb berubázásről dönt, annak a költsége
is kisebb mértékbęn teľheli az onkormtnyzatot. a. vĺÁv-telepen aZ onkormányzat affa a|apoz^ĺa
végezte el a közműfelúj!!{qi mqat{]atotat, hogy a bćľLęméqyęk elidęgenítęséjó! szármézó bqĺélęL
biztositja a munkálatok kĺiltségét. A béľlemények elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataLa
pénzugyi fedezetet nem igénye|, Az ingatlanok elidegenítésével az onkormányzat kĺiltségvetésil
bevételhez jut. Az elidegenítés az onkormányzat számára előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni haĺy1$Ą /ull

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



tekintetében alacsonyabb közös koltsé g fizetési kötęlezettség terheli, továbbá teljesül az az e|v, hogy a
lakásokra lebontott véte|ár bevétel a felújítási munkálatokľa megelőlegezeĺÍ bľuttó |92.|95.91I,- Ft
kiadást fedezze, Amennyiben a táľsasház valamĹ|yen nagyobb beruházásról dönt, azok költsége is
kisebb mértékben terheli az onkormányzatot,jelen ingatlan értékesítéséve| az onkormányzat tulajáona
megszűnik'

Az eladással kapcsolatos döntés meghozaÍa|apénzugyi feđezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Budapest Józsefuáľosi Önkoľmányzat tulajdonźhan á||ő lakások elidegenítéséről szóló önrmányzati
rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése ételmében a rendelet hatá|ya a|átartoző lakások
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő{estiilet gyakoľolja azza|, hogy egyes
tulajdonosí jogok gyakorlására, a rendelętben meghatározott esetekbęn a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottságot hata|mazza fęl. A tu|ajdonosi döntések előkészítését és végľehajtását afe|adaľtal megbízott
vagyonkeze|ő szervezetvégzi e|. A Rendelet 2. $ (2) bekezdésę szerint a 100 millió foľintot meg nem
haladó beköltözhető forga|mi éľtékiĺ lakás elidegenítése esetén a tulajdonosijogokat gyakoľló bizottság,
ezen értéken felül a Képviselőtesttilet dott az elidegenítésrő| és az e|adási aján|at kiadásáról, tovźhbá'
dönt adásvételi szeľződéssel, továbbá annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos
kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékhatáľtól fiiggetlenül a Képviselo-
testület jogköre.

A Rendelet 16. $ (4) bekezdése a|apján: ,,ha az elidegenítés az uzeme|tetési köItségek, vagy a
tulajdonosi kötelezettségekbe tartozo közművesítési, helyľeállítási, felújítási munkálatok kĺĺltségeinek
csökkentése vagy megtéľítése érđekében szükséges, a véte|ár nem lehet alacsonyabb a beruházás
költségeinél.''

Aze|ővásárlásijog gyakoľ|ása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdésęi a|apjántörténik:
A Rendelet 8. $ (l) bekezdése a|apján:,,A lakást, azLtv.-ben szabźiyozott e|ővásárlási jog a|apján a
bérlo, valamint a bérlo hozzź|áru|ásával egyenesági ľokona, öľökbefogadott gyermeke vásárolhatja
meg."

A Rendelet 8. $ (2) bekezdése a|apján: ,,Ha a |akás az állam tulajdonból téľítéstnentesen keru|t az
onkoľmányzat tulajdon ába, a bérlők elővásáľlási joguk a|apjánvásáro|hatják meg a lakást'''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdése a|apján az e|adási ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
döntése alapján adható ki a vevő részére,

A Rendelet 5. $ d) pontja a|apján a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság eseti döntése a|apjźn
idegenítheto el a lakás, ha a lakást magába foglaló épület HVT teľĺileten Van.

A Képviselő{estĺilet 2I7l20I4. (XI.05.) számu határozatának 3. pont a.)-o.) alpontjai, valamint a
képviselo-testület dontését módosító 4|l20I5. (II.19.) számú,határozat f.) pontja alapjána MAV-telepen
elhelyezkedő lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek elidegenítésre töfténő kijelĺilése
megtörtént.

A Képviselő{estület 2I712014' (xI.05.) száműhatározatának 3. pont f.) alpontja és 4Il2015. (II.19.)
számű képviselő-testületi határozat 1.) pontja alapján: ,,Ahatározatlan idotaftamra béľbe adott |akások
esetében a véte|ár a kijelölés időpontjában hatáIyban lévő ľendelet 27. $-a alapjáln a [rVT teriiletľe
tekintettel az eređeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterllet alapján
a vizmu, csatoľnamíi közmiĺľendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a lakásľa alapteľĺilet arányźlban
eső összeg.''

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.



HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . . . . .lzl|7 '(D(. 1 1 .) száml Y árosgazdźl lkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)a62612017 (VII.19.) száműhatáľozatának 1.) és 2.) pontjait visszavonja

Felelős: Józsęfváľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyoĺgazđá|kodási igazgatőja
Határido: 2077. szeptember 11.

f.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántartásban a Budapest VIII' kerület, Lokomotív utca 1. ťoldszint 2.

szźlm a|atti, 388I8Ą6lN2 he|yrajzi számon nyilvántartott, 46 m2 alapteľületíĺ, 2 szobás, komfortos
komfortfokozatú, a kozös tulajdonból I.437l|0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásľa
vonatkozóan bérlők részére tĺiľténő e|adási aján|at megktildéséhez, a Képviselo-testületf1712014. (XI.
05.) és 4Il20I5. (II.19.) számuhatározatailban foglaltak szerint, avízmú-, csatornamű közmtĺrendszeľ
felújítás költségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló határozatban és az a|apján kötött
lakásbérleti szeľzodésben meghatározott alapterü|et arányźtban eső 2.745.656,- Ft összegű éľték l00
%o-áv a\ me ge gy ező ö s sze gű, 2.7 4 5 . 6 5 6,- Ft össze gben töft én ő közléséve l.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ ZrI.. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I7. szeptember l1.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szeľinti ęladási ajánlat
kikĺildéséľe, valam int az adásv ételi szeľződés megkcĺtésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20l7. október 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodásiKozpontZrt'

A lakosság széles köľét érintő d<intések esetén az
mőďjára:. a honlapon.

Budapest, 2017. szeptembeľ 5.

e lőterj esztés e lőkészítőj ének j avas lat a a kőzzététel

v agy ongazdálko dá s i igazgatő
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