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ELOTERJESZTES

aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 2017, szeptember 11-i tilésére

Táľgy: A Budapest VIII. keľtilet, József kłiľút 1'8. ftildszint 3. szám a|atti,
3485210lN13 helyľajzi számú lakásľa megkĺildött eladási ajánlat határidejének
meghosszabbítása

Előteľj e szt ő : J ozsefv źlr osi Gazdálkodási Közpo ĺt Zrt : B ozsik István P éter
v agy oĺgazdálko dási igaz gatő

Készítette: Hajnal Kľisztina ręferens
A napirendet nýlvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g szüks é ge s.

Ti sztelt Y źlr o sgazdáIkodási és P énzügý B izottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Bérlĺĺ 2017. március 13. nap1źn vételi kéľelmet nýjtott be az általa bérelt Budapest VIII.
kenilet, József körut 18. fiildszint 3. szám alatti, 34852/0lN13 helyľajzi szämu, 40 m2

alapterületű, 1 és fél szobás, komfoľtos, a közös tulajdonbó| hozzá hrtoző 193/10.000
fulajdoni hanyaddalręndelkęző lakásra, melyet jelenleg is fenntart.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 542l2Ot7. (vI.26.) szźlmű határozatźtva| az
ingatlan elidegenítéséhez - az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésénęk
feltételeiről szóló 3512016. (XII.08.) rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szeľint
- 9.025.500 Ft összegű vételfu bérlo általi megfizetése mellett hozzájáru|t.

Ahatározat a|apján Táľsaságunk a2017.június 28. napján kelt eladási ajánlatot megktildte a
bér|ő részére, amelyet bérLő 2017. július 08. napján kézhez vett. A bér|o 2017. augusztus 07.
nap1źtĺ írásban kérte az aján|ati kötöttség határidejének meghosszabbitását. Táľsaságunk a
Rendelet 15. $ (3) bekezdése a|apján a tárgý ingatlanra vonatkozó eladási aján|at ajáĺ|ati
kötöttségét egy alkalommal, 2017. szeptembeľ 06. ĺapjźig meghosszabbította. Bér1ő 2017.
augusztus 29. nap1án ismételten kérte az aján|atí kötöttség határidejének meghosszabbitźsát.

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

Az ingatlanra az öl,lkormányzat havonta 22.002 Ft összegű közös költség kifizetést teljesít, a
bér|o á|ta|ťlzetendő béľleti díj I'709 Ft + AFA/hó.
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Javasoljuk az ę|adási. aján|at ajánIati köt<lttségét a határozat kézhęzvéte|éto| számított 30
nappal meghosszabbítani.

II. A beteľjesztés indoka

Az eladási aján|at ajtn|ati köttittségének második alkalommal töľténo meghosszabbításáľól a
Tisztelt Bizottság jogosult döntęni.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az eladási ajźnlat aján|ati kötöttségének meghosszabbításával kapcsolatos döntés
meghozata|a p énzigý fedezetet nem i gényel.

Az elidegenítés az onkormányzat számárakedvező, mert az onkormányzat terhéte felmerülő,
az épĺůlet fenntartásával kapcsolatos kozös költség fizetési kötelezettsége csökken.

IV. Jogszabályi környezet

Az onkormányzat tulajdonában á1ló lakások elidegenítésének feltételeiľől szóló 3512016.

(XII.08.) önkormányzati rendelet 15. $ (3) bekezdése alapján:

,,Az aján|ati kötöttség az eladási ajźnlat kézhęzvételét követő napon kezdodik és 30 naptári
napig brt. Az ajźn|ati kötöttséget a vevő kérelmére egy alkalommal a vagyonkeze|ó szervezęt
a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése nélktil 30 nappal meghosszabbítja. Az
ajánlati kötottség további hosszabbításról a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt.''
Fentiek a|apjáĺkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

... ....l20I7. (IX.1 1.) számú Yárosgazdá|kodási és Pénzügý bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Jĺízsef
kiirút 18. földszint 3. szźm a|atti, 34852l0lV13 hrsz.-ú, 40 m2 alapterĹiletű lakásra
vonatkozó eladási aján|at aján|ati kötöttségét a határozatról szóló éľtesítés kézhezvéte|éto|
számitott 3 0 nappal m egho sszabbítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KozpofiZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20T7. szeptember 1 1.

A dtintés végrehajtásźttvégzó szervezeti egység: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
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A lakosság széles k<jrét éľintő döntések
kö zz ététel mő dj ár a: a honl ap on.

Budapest, 201,7 . szeptember 5.

esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata a

Bozsik István Péter
v agy orlgazdálko d ási i gaz gatő

KÉszÍrprrp: JozspľvÁnosl GAZDÁLKoDÁSI KozpoNr Znr.
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