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ELoTERJEsZTÉs

a Városgazdólkodósi ćs Pónzügyi Bizottsóg 2013. mríjus 21 i ülésére

Tárgy: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|atjőváhagyása (2 db)
Előteľjeszto: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető igazgato
Készítette: Mezei Irén referens
Melléklet: 1 db.
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalní.
A döntés e lfo gad ásáh oz e gy szer u szav azattöbb sé g sztiksé ges.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

Az onkormányzat tulajdonában á1ló lakások elidegenítésének a feltétęleit a Budapest Józsefváros
onkormányzatának |612005. (IV. 20.) számtl ręndelete szabáIyozza. A döntési jogköröket a fenti
ľendelet 2. s Q) bekezdése hatáľozza meg, amely szeľint éltékhatáľtól fiiggően a Váľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság dont az elidegenítésro|.
Jelen e|oterjesztés a me|lékelt tźh|ázatban feltüntetett 2 db lakás vonatkozásában tartalmaz javaslatot a

Vételáľ jóváhagyźsźtra, a rendeIet eloíľásai szerint.

A 2 db lakásľa vonatkozó énékbecs|ést a béľlők felkéľése a|apján készítette e| azingat|an éftékbecs|o'

A vételár megá||apitása a I6ĺf005. GV. f0.) számí önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdése
alapján tofténik: ,,Ha a téľítés nélkül az onkoľmányzattu|ajdonába keľĹilt lakást az e|ővásáľlásijog
jogosulda vásárolja meg' a vétęlár a forgalmi éÍték25 oń-a, komfortos, cisszkomfortos lakás ęsętében a

vételár a forgalmi érték 50oÁ-a.,,

A Budapest VIII.' Visi Imre utca 4' III. emelet 2. szám alatti ingatlan a Helyi Város-rehabilitációs
Teľületen kívül helyezkedik el.
A Budapest VIII., Népszinházutca 33. II. emelet II' szám alatti lakás HVT II. területen helyezkedik
el. A REV8 Zft' részérő| az elidegenítésnek akadálya nincs, ugyanis az étékesítés nem érinti az
onkoľmány zat és a RÉV8 Zl1HYT teľü|etével kapcsolatos szeľződési kötelezettségeit.

Kéľęm a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságtól a lakásokľa vonatkoző vételár megáLIapitását,

va|amint szíveskedjenekhozzájáru|ni az eladási ajánlat béľ|ők ľészéľe tofténo rnegkĹildéséhez.

Határozatijavaslat

...l(... év .......hó .....nap) számú Yárosgazděł|kodásiés Pénzügyi bizottsági |latározat
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántaftásban a

3593810lN34he|yrajzi számon nyilvántartott, tetmészetben a Budapest VIII.' Visi Imľe utca 4. III.
emelet 2. szám alatti, 30 m2 alapteľületťl lakás véte|áłrát az e|készi|t forgalmi értékbęcslés, valamint a

1612005. GV.20.) ĺlnkormányzati rendelęt 19. $ (1) - komfortos lakás esetére vonatkozó - bękezdése
aIapján a foľgalmi éľték 50 o/o-ában, azaz 2.545.000,- Ft összegben hatátozza meg. Egyben
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hozzájáru|, hogy a lakást ahatáľozat|an időľe szríló béľleti szeľződéssel rendelkező béľlő, a hatályos
ľendeletben foglalt, annak megfelelo tartalmú eladási aján|at szeľintifeltételekkel megvegye.

...l(... év .......hó .....nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi bizottsági határozat
A Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy dont, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a

35056ĺ0lN4|he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Népszínház utca 33.
II. emelet |1. szám a\atti, 25 m2 alapterĺiletíĺ lakás véte|árát az e1készi|t forgalmi értékbecslés,
valamint a |612005. (IV.20:) önkormányzatí rendelęt 19. $ (1) - komfort nélkiili lakás esetéľe
vonatkozó - bekezdésę a|ap1án a foľga|mi érték 25 o/o-álban, azaz 1.075.000,- Ft összegben
hztározza meg. Egybeĺ hozzájárul' hogy a lakást a hatírozatlan Ídőľe szóló béľleti szerződéssel
rende|kező béľlo, a hatá|yos rendeletben fog|alt, annak megfelelő taltalmú eladási aján|at szeľinti
feltételękkęl megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013' május 28.
A dontés végrehajtását végző szęrvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érinto döntések esetén aze|oterjesúés előkészítójénekjavaslataakozzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 2013. május 10.
Kovács ottó

tigyvezeto igazgatő

KlsrRlu Krĺ
-/'

MEZE| |RÉN REFERENS ř\-/
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1.) Vísí Imre utca 4. III. emelet 2.

Az ingatlan adatai
Béľlő neve, véte|i kérelem
benvrĺitásának dátuma: IIrsz: mt

Komfortfokozat
Nvilvántart.szeľ

Szoba-
szám:

Mĺĺszaki á|lapot
leírása:

Lakatos Ilona
2013. máius 06. 3s938101N34 30 komfortos I értékbecslés szerint

Ertékbecslésben meghatáłr ozott adatok
Béľlő javíra figyelembe vett

éľtéknöve|ő
beľuházás összege

Az éľtékbecslő által megá||apított
bektilttizhető foľgalmi é rték:

Fajlagos m2

árz
Éľtékbecslés

készítőie. és dátuma:

5.090.000.- Ft 170.000,- Ft

Avant.Immo Mérntiki es
Igazságügyi Szakénoi

Kft.
f0I2. đecembet f0.

Egyéb adatok
Vételáľ

(foľgalmi éľték
50 7o-ában):

Onkoľmányzati
albetétek szíma

onkoľmányzati
tulajdonĺ
hánvad

Eladást |<izíről
feltétel fennál|-e:

Elidegenítés
kezdeményezése

Béľleti jogvĺszony
kezdete és ioscíme :

2.545.000.- Ft s(40) 12,91% IGEN/NEM
önkormányzat
źitaVbér|ő áňta|

2003. november 05.
vésleeęsítés

Béľletĺ díi Ft/ hó + Afa: Bérleti díi mértéke: Kiizös kö|tsés: Fizetésĺ morál:
3.229,-Ft szociális 7.500,- Ft megfelelo

2.) Népszínház utca 33. II. emelet 11.

Az ingatlan adataĺ
Béľlő neve, vételi kéľelem
benvúitásának dátuma: Hľsz: m'

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

Szoba-
számz

Mĺĺszaki ál|apot
leíľása:

Hatházi Jenő
2013. máius 08. 3505610ĺN4| f5 komfoľt nélktili I értékbecslés szęrint

Eľtékbecslésben meghatározott adatok
Béľlő javíra figyelembe vett

éľtékniivelő
beľuházás összege

Az értékbecs|ő által megállapított
bektiltözhető fo ľpalmi éľték:

Fajlagos m2

ár:
Értékbecslés

készítőie. és dátuma:

4.300.000.- Ft 170.400,- Ft
Euro-Immo Expert Kft.

2013. február 01'

Egyéb adatok
Vételár

(foľgalmi éľték
25 o/o-ában\z

Onkoľmányzati
albetétek szíma

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Eladást kizőrő
feltétel fennáll-e:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Béľleti jogviszony
kezdete és ioscíme :

1.075.000.- Ft 7(s3\ L6,45 0/o IGEN/NEM
önkormányzat

tita|lbér|'ő á/]ta|

20 1 1 . augus ztus f9 .

bérleti jogviszony
folytatás

Béľleti díi Ft/ hó + Afa: BéľIeti díi méľtéke: I Kiizös költség: Fizetési moľál:
4.46f,-Ft költségelviĺ 4.000,- Ft megfele|ő
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