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Tisztelt Y trosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest VIIL keľĹĺlet' Lokomotív utca 1. ťoldszint 3. szám alatti, 388l8116lN3heIyrajzi számon
nyilvántar1ott, eredetileg a7 ÍÍŕ alapterületű, jelenleg 95 rÍŕ alapterületű, I + f y2 szobás' a közös
tulajdonból 3.030/l0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, komfortos komfortfokozatu lakás
hatźrozat|an időre,2005. február f3-źn kelt lakásbér|eti szerződéssel Hné F. E. béľlő részéľę kertilt
bérbeadásra'

Az Építésigazgatási Irođa L997. szeptember 15-én kelt, VIII-238g/5lIgg7. elvi építési engedélye
aLapján a Lakásügyi Iľoda az 1998. januáľ 22-én aYI-I370|I998. sz. nyllatkozatźxa|hozzájárult a _
toldaléképítéssel és tetőtér beépítésse| (47 rĺŕ-rőI 95 mz-ľe) kialakított _ lakásbővítéshez. A
Lakásügyi osztźiy 2000. novembęr 27-énkelt, VI-39331412000. sz. nyilatkozatáva|hozzć$áru|tA Jné
és M Bné valamint bérlő és édesanyja között létrejcitt lakáscseréhez. Az Epitésigazgatási osztáIy
vII'-1969l3l200I. sZ. hattľozatźya| elismeľte az .építtető ę|oző bétIok (A Jné és M Bné)
jogutódjának jelenlegi bérlőt. A bérleti szerződés azEpítésigazgatźsi osztá|y 2004. november 10-én
kelt, 08-5 77 / 7 /2004. sz. hasznźiatbavételi engedélyén alapul.

A Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor utca 2') szám alatti épületben
ta|á|hatő lakásokat és nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségeket az onkormányzat a2I7l2OI4. (XI.05.)
számű képviselő-testtileti dontés 3. pontjźnak f) alpontja, és a korábbi döntést módosító 4Il20|5.
(II.19.) számu képviselo-testt'ileti döntésének 1.) pontja a|apjétn az elidegenítés éľdekében kijelcilte.

Bér|ő 2017. március 2I. rcpján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a lakás megvásáľlása
érdekében, amelyet jelenleg is fenntaľt. A kéľelemhez csatolta az éwényes bérleti szerzódését,
valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolást. Bérlőnek jelenleg sincs béľleti díj
tartozźsa,

Bérlő kéréséľe az Appreal-Kollár Ingatlanszakéľtő Kft. (Kollár Zo|tán) 2017. április f5-én
elkészítette alakásra vonatkozó éľtékbecslést, amelynek alapján a fi'iggetlen szakérto Mozaik 8 Kft.,
(Gódor Lász|ő) źital201'7. június I -én jővźhagyott, piaci forgalmi éľték 28.800.000,- Ft (310.000,.
Ft/m2).

l"

A lakás elhelyezkedése HVT teľületet érint. A Rév8 Zrt. tźrgyi ingatlan elidegenítésének akadál
nem látja, mivel a teľületre vonatkozóan semmilyen szerződésben vál|alt kötelezettség nincs.
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A Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca 1. (Szemafor úca f), szám a|atti tźrsasház a|apítő okiĺatát
a Földhivata| f0I7' június 06. napján ke|thatärozatta| jegyezte be. Ez alapjźn a _ a lakásbővítést
követően módosított bérleti szerződésbęn 93,16 m2 alapteľülętű _ Lokomotív utca 1. ftjldszint 3.
szźtm alatti,388I8lI6lN3 helyľajzi számon nyilvántartott lakás alapterülete 95 fiŕ. Az épületben 4
db albetét ta|źihatő, mind önkormányzati tulajdon.

A lakás elidegenítése az Önkormányzatnakelőnyös. A Képviselőtesttilet 1O4lfO|5. GV. 16.) szźlmu
hatärozatźtval elfogadott kozéptávű vagyoĺgazdálkodási tęrv szeńnt az onkoľměnyzat étékesítse
azon lakásbérleményeket, amelyek olyan társasházban helyezkednek €l, amelyekben az
ĺinkormányzati a|bętét darabszźlm legfeljebb 5 db vagy az onkormányzati tulajdoni htnyad I0 %o

alatti. Az elidegenítés a döntéssęl ĺisszhangban van. Az elidegenités az onkormányzat sztlmtra
előnyös, mert a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös költség fizetési kötelezettség
tartozIk, tovthbä amennyiben a tźrsasház valamilyen nagyobb bęruházásről dönt, 98Y annak a
koltsége kisebb mértékben teľheli az onkormtnyzatot, mint tulajdonost, valamint a n,ĺÁv lakótelep
3360 m2 összalapteľületét érintő viz-, és csatornahálőzat felujitźtsának bruttó L92.I95.9L1'-Ft ĺisszegű
költségéből megtérül az e|idegenítésrę kęrĺ.ilő lakásra foľdított felújítás összege.

A fOI,7. március l-én hatályba lépett, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló
lakások elidegenítéséről szóló 35/20L6. (Xil.08.) szálmű rendelet 5. $ d) pontja aIapján eseti döntés
a|apján idegeníthető el a lakás,ha az azt magźlba foglaló épület HVT teľületen helyezkedik el.

Javasoljuk, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság járuljon hozztt a Budapest MII. keľület,
Lokomotív utca 1. (Szemafor utca 2') ftildszint 3. szám alatti lakás tekintetében a bérlő részére
töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, az elkésnjlt forgalmi éľtékbecslés (releváns adatok az
előterjesztés 1. számú mellékletében), valamint a Képviselő-testiilet 217/f0I4. (XI.05) szttmí
hattrozaÍ' 3 . pont j .) alpontj a a|apjćn, a HVT területre tekintettel' az eredeti kiutaló hatźrozatban és az
alapjtn kotött lakás bérleti szerzodésben meghatározott alapteľület a|apján számított, a vízmu,
csatoľnamű közmtĺrendszer felújítás köItségeivel megegyezó, a lakásra alapterület arányźtban esó
osszeg |(Igf .195.911,-Ft+ 3360 m2) " 47 ĺĺŕ7, azaz2.688.455,- Ft véte|ár megjelölése mellett.

II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés céIja, pénzügyĺ hatása

A lakás értékesítésével aZ onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az
onkormányzat számára előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös költség
fizetési kötelezettségtartoz1k. Amennyiben a társasházva|ami|yen nagyobb beruházásról dönt, annak
a koltsége is kisebb mértékben terheli az onkormźnyzatot. ł vĺÁv-te|epen az onkoľmányzat arra
a|apozva végezte el a közműfelújítási munkálatokat, hogy a bérlemények elidegenítéséből származő
bevétel biztosítja a munkálatok költségét. A bérlemények elidegenítésével kapcsolatos döntés
meghozata|a pénnlgyi feđezetet nem igénye|. ,Az ingatlanok elidegenítéséve| az onkormányzat
költségvetési bevételhez jlt. Az elidegenítés az onkoľmányzat számára előnyös, meľt a csökkenő
tulajdoni hćnyad' tekintetében alacsonyabb köz<js költség fizetési kötelezettség terheli, továbbá
teljesül az az e|v, hogy a lakásokra lebontott vételár bevétel a felújítási munká|atokra megelőlegezett
bruttó I92.I95.9I1'- Ft kiadást fedezze. Amennyib.en a társasház va|amí|yen nagyobb beruházásról
dönt, azok költsége is kisebb mértékben teľheli az onkormtnyzatot,jelen ingatlan értékesítésévę| az
onkormányzat tulaj dona megszűnik.

Az el adás sal kapc sol ato s donté s me gho zata|a p énzůgy i fę dezetet nem i gényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában éillő |akások elidegenítéséről szóló 3512016.
(xII.08.) onkomľányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése értelmében a
ľendelet hattiya a|á tatoző lakások elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-
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testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakoľlására, a rendeletben meghatáľozott
esetekben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot hatalmazza fel. A tulajdonosi döntések
e|őkészítését és végľehajtźsát a feladattal megbizott vagyonkeze|ő szervęzęt végzi el. A 2. $ (2)

bekezdése szerint a l00 millió forintot meg nem haladó beköltözhető forgalmi éľtékiĺ lakás
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen éttékęn felül a Képviselő-test{ilet
dönt az elidegenítésro| és az eladási ajánlat kiadásáľól, továbbá dönt adásvéte|i szęrzódéssel' továbbá
annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivévę azokat az eseteket,

amikoľ a dĺintés az érték'hatértól fiiggetlenül a Képviselő-testtilet jogköre.

A Rendelet 16. $ (4) bekezdése alapján.. ,,ha az elidegenítés az ijzęmę|tetési költségek, vagy a
tulajdonosi kötelezettségekbe tartoző közművesítési, helyreállítási, felújítási munkálatok
k<iltségeinek csökkentése vagy megtéľítése éľdekében szĹikséges, a vételár nem lęhęt alacsonyabb a

b eruhź,zts kö ltsé geinél.''

Az ę|ovásárlásijog gyakorlása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdései a|apjźntöľténik:

A Rendelet 8.$ (1) bekezdése a|apján:,,A lakást, azLtv.-beĺszabźiyozott elővásárlási jog alapján a

bérlő, valamint a bérlő hozzt$źru|ásáva| egyenesági rokona, örökbefogadott gyeľmeke vásárolhada
mgg."

A Rendelet 8. $ (2) bekezdése a|apján: ,,Ha a |akás az állam tulajdonból téľítésmentesen kerü|t az
onkormányzat tulajdonźtba, abérlők elővásárlási joguk a|apjánvásźro|hatjźtk meg a lakást.''

A Rendęlet 15. $ (1) bekezdése alapján az ę|adźtsi ajáĺl'at a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
döntése alapján adható ki a vevő részérę.

A Rendelet 5. $ d) pontja a\apján a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság eseti döntése alapján
idegeníthető el a lakás, ha a lakást magtĺba foglaló épület HVT területen van.

Magyarországf017. évi központi költségvetésérőI sző|ő2016. évi XC. tö,rvény 5.$ (5) bekezdés c)
pontja alapján:,,A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCW. töľvény 13. $ (1) bekezdésében
meghatározott éľtékhatźfft a20|7 . évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi értékképezi.,,

A lakások és helyiségęk bérletérę, valamint az elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. torvény (a továbbiakban: Lakástöruény) 49. $ (1) bekezdésének a) pontja szeľint
az áI|am tulajdonából az önkorm ányzat tulajdonába került lakásra a bérlőt elovásárlási jog illeti meg.

A Lakástöruény 54. $ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat ľendeletében határozza męg az

e|ovásárlási joggal érintett lakás vételáľának méľtékét, megfizetésének (ľészletfizetés,

vételáľengedmény stb. ) módj át és feltétęleit.

Az irźnyađó Legf. Bir. 174712007. szźlmű kozigazgatźlsi elvi hatźrozat éľtelÍnében azza\, hogy a

Lakástörvény avéte|ár mértékére ľendelkezésttarta|maz a bér|ő esetében, kizárja a versenytáľgyalás
lefolytatását.

A Képviselő-testtilet 217lf0l4. (XI.05.) szźtmuhatźlrozatźnak 3. pont a.).o.) alpontjai' valamint a

képviselő-testtilet döntését módosító 4Il20I5. ([.19.) szźlmuhatározat f,) ponda a|apján a MAV-
telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek elidegenítésre töľténő

kij elölése megt<irtént.

A Képviselő-testĺilet 2I7lf0l4. (XI.05.) szźlműhatározatźnak 3. pont f.) alpontja és 41lf0L5. (II.19.)

számű képviselő-testülęti határozat 1.) pontja a|Ąán: ,,A hatátozatlan időtartamra bérbe adott

lakások esetében avéte|fu a kijelölés időpontjában hatályban lévő rende|et27. $-a alapján a HVT
teľĹĺletre tekintettel az erędęti kiutaló hatźrozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott

alapterület a|apjźn a vízmíi, csatornamű közműrendszer fe|iĄitás költségeivel megegyezó, a lakásra
alapterĺ.ilet arźny źhan eső összeg.''

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



HATAROZATI JAVASLAT

. . . . . .. l20 17 . (IX. 1 1 .) szämű Y trosgazđźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźýáru| az iĺgaÍ|an-nýlvántaľtásban a Budapest VIII. kerülęt, Lokomotív utca 1. fiildszint
3. szźtm alatti, 38818lI6lN3 he|ytajzi számon nýlvántartott,95 m2 alapterületű,I + z Yz

szobás, komfortos komfortfokozatu, a k<jzös tulajdonból 3.030/10.000 tulajdoni hányaddal
ręndelkező lakásra vonatkozóan bér|ő részére töľténő eladási aján|at megküldéséhez, a
Képviselő-testtilet 2I7l20I4. (XI. 05.) és 4|120|5. (II.l9.) szźlmtl határozata1ban foglaltak
szeľint, avizmu., csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyezo, a|akásra az
ęredęti kiutaló hatźrozatbaĺ és az a|apjźln kötött lakásbéľleti szerződésben meghatározott
alapterület arányźlban eso 2.688.455,- Ft összegű érték 100 %o-áva| megegyező összegti,
f '688.455,- Ft összegben történő köz|ésével.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźlsiigazgatőja
Hatfuidő: 2017 , szeptembęr 11'

2.) felkéń a JőzsęfvárosĹ Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti elađási
ajánlat kikiildésére, valamint az adésv éte|i szerzódés megkötésére.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodäsi igazgatőja
Határidő: 2017. októbeľ 31.

A döntés végrehajtás át végző szervezetiegység: Józsefuárosi Gazdálkod ásiKozpont Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés e|okészítőjénekjavaslata aközzététę|
módjáľa: a honlapon.

Budapest, f01,7. szeptember 5.

,orrrkJr",
v agy ongazđálko dási i gazgató

KÉszÍrpľrB: Józspr.vÁnosI G,qzoÁĺ-rooÁsl KozpoNTZRT.

Mpzrl InÉľ npr.pnBxs

PÉľzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEI- / ľBlĺ lcÉNYpl-, IGAZoLÁS: ą1,.--: L ĺ

rocr Koxrn ott fJ/L

ELĺ-pľoRlzrp:

), ,/&br
on. MÉśŹÁnErurce

ALlecvzo

E ALKALMAS:

e. V,tRoscezoÁl-rooe.sl

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



1. száru melléklet
Lokomotív utca 1. Í?ildszint 3.

Béľ|ó neve, vételi kéľelem
benyrĺjtásának dĺítuma :

Hné F.E.
20L7 . mtucius 21.

Béľ|ó javáľa Íigyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházr{s łisszege

Hľsz:

Az Íneatlan adatai

38818116/N3

m2

Vételáľ
(fel jításÍ ktiltség

100 %o.ában):

95
(bérbe-

adás
idópont-

jźlban
47\

Komfoľtfokozat
Nyilvĺĺntart.szeľ

Eľtékbecslésben meqhatározott adatok

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiiltiizhetó forgalmi éľték:

:

2.688.455.- Ft

Béľleti sj rĺ
hĺí + Afa:

onkoľmányzati
albetétek száma

komfortos

Szoba

szam:

33.691.- Ft

28.800.000,- Ft

Múszakĺ állapot leíľása:

4(4)

L+2
r/2

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Béľletĺ díj méľtéke:

tr'ajlagos m2

árz

kiiltséselviĺ

Ecvéb adatok

értékbecslés szerint

100,00%

Eladĺĺst |<uáról
feltétel fennĺíll-e:

Ę t'.

310.000,- Ft

Eľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

Uzemeltetésĺ kłiltség:

Appreal KollarKft.
(Kol lar Zoltán) akĺua|izá|ta

20L7. ápn|is25,
jővtthagyva: Mozaik 8 '

Kft .(GÓdor Lźszlćl') 2017 .

jrinius 14.

IGEN/IYEM

28.500.- Ft

Elidegenítés
kezdeményezése

<inkormányzat
éitavbér|ó áita|

Béľleti jogvÍszony
kezdete és jogcíme :

F.izetésĺ moľál:

2005.február23.
bérleti jogviszony

létesítése

mesfeleló
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