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Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat 2004. november 30-án megvásĺáľolt a Balusĺľád
Ingatlanfejleszto Kft-től 16 db lakást és 7 db gépkocsi-beállót a Budapest VIII., Illés u. 28-
3 0 l A. szźlm a|atti 3 608 5 hĺsz-ú lakóépületben.

A trársiľodźi< tájékoztatása a|apjźn az elidegenítésnek nincs akadáIya. A lakóépülettel
kapcsolatban a lakóknak és a bérlőknek tĺibbször volt műszaki pľoblémája, amely a|apján az
utolsó ellenőrzéskor megállapításra kerĹilt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő
lakásokban a falakon jól |áthatő repedések vannak, de statikus szemmel vizsgálva
ételveszélyes állapot nem áll fenn.

A 16 db lakás bruttó véte|źra}}}4-ben 184.936.500,- Ft volt, a lakások átlagbeszerzési mf
ára282.346,-Ft,
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Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2011. szeptember 15. . sz. napiľend

Táľgy: Budapest vlil.' IlIés u. 28.30ĺ^. szőłm alatti, 36085 hrsz.ú
Táľsasház lakóépůiletben lévő iinkormányzatĺ tulajdonú lakások és

eépkocsi.beállók elidegenítésľe töľténő kii e|iilése

A napiľendet ĺyiVzárt tilésen kell táľgyalni, a dĺintés elfogadásĺíhoz egvszerĹĺ/minősített
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatáľ ozati i av aslat a bizottság sztlmétr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügfi Bizottság/ Humánszolgéútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés mestársyalását.



Az épületben található az Alapitó okiľatban 1. sorszám alatt feltiintetett 1360 m, alapterületrĺ
teremgarázs, amelyből az onkormźnyzat tulajdonát képezi 7 db gépkocsĹbeálló, nettó 108

m', bruttó (hozzá tartoző utak, közlekedők) 254 mf alapterĹilettę| 7028110.000 tulajdoni
hanyadban.

A gépkocsĹbeállók bruttó véte|éra f004-beĺ 4.250.000,- Ft/gépkocsĹbeálló volt. Jelenleg
nincs bérlőjtik, béľbevételi kérelem nem érkezett.

Az onkoľmćnyzat tulojdonóban lóvő lď<rísok olidegonítési feltételeiről szóló 16/2005. (IV.
20.) önkoľmźnyzatirendelet és az onkormźnyzatfulajdonában á1ló nem lakás céljrára szo|gá|ő

helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló I5l2005. (IV.20.) önkoľmányzati rende\et 4. $

(1) bekezdése szerint az aIbetétęk eladásanak feltétele, hogy a lakás/nem lakás célú helyiség
vagy az aztmagźtbafoglaló épületet a Képviselő-testĺilet elidegenítésre kijelölje.

A |612005. (Iv. 20.) önkoľmanyzati rendelet 8. $ (3) bekezdése szerint, amennyiben a lakás
nem térítésmentesen kerĹilt az onkoľmtnyzat tulajdonába, a béľlőnek nincs elővásarlási joga,

de az onkormáĺyzatbiztosítja neki a lakás megvásarlásának lehetőségét.

A téľítés mellett az onkoľmanyzat tulajdonába került lakások esetében a véte|źrĺa
vonatkozóan a rendelet 20. $ (1), (2) bekezdés szerint kell eljáľní: ha az tinkormányzati
eszkozökbő| szerzett lakást a bérlo vásĺáľolja meg, a vétę|źr nem lehet kevesebb a lakás
szerzéskori bekeľülési éľtékénél. Térítés mellett ĺĺnkoľmanyzati tu\ajdonba keľült lakás
esetében a szerzést követő 5 éven tul a foľgalmi éľték mega||apításáůloz ingatlanforgalmi
értékbecslést kell készíttetni. A hivatkozott rendelet 18. $ (10) bekezdése értelmében
amennyiben abęszerzési/bekerülési érték magasabb az értékbecslésben megállapított forgalmi
éľtéknél, űgy amagasabb éľtéket kell a véte|át alapjá,,il figyelembe venni. A tényleges vételar
megállapításźůloz éľtékbecstés elkészítése sztikséges, amelynek költsége a bérlőket terheli. A
bérlőt nem illetik meg az egyösszegú vételaÍkedvezmények, kiztrőIag a banki hitel
fe|hasznáIásanak és a részletťlzetés lehetőségével élhet abérlő. A részletfizetéskor a vevőnek
a véteIźlr 20%-át kell megfizetni az első vételiĺľ-részletként, a fennmaradő rész 15 éven
keresztiil, a Ptk á|ta| péĺlztartozás esetére megźi|apított kamat kétszeresének megfelelő
méľtékű kamattal.

A l5l2005. (IV. 20.) ĺlnkormźnyzatí rendelet 6/A. $ (1) bekezdése éĺtelmében az üres nem
lakás célú helyiségeket a3712003. (VII. 7.) önkormźnyzati rendeletrendelkezései alapjĺán kell
éľtékesíteni, illetve amennyiben vételi kérelem étkezik a gépkocsi-beállókľa, a 6lA. $ (2)

pontja értelmében lehetőség van fulajdonosi dĺintés a|apjźn, veľsenyeztetési eljĺíľás
mellőzésével is éľtékesíteni.

Az onkormźnyzat tulajdonábarl á||ő lakások elidegenítéséről szóló 1612005. (IV. 20.) szźtm,il

tinkormĺányzati ľendelet 4. $ (1) bekezdése a|apján a lakás elidegenítésľe történő kijelöléséről
a Tisztelt Képviselő-testĹilet j ogo sult dönteni.

A fentiek alapjan javasolt a lakások és a gépkocsi beálló-helyek elidegenítése, mivel az
onkoľmrĺnyzathavonta|65.975,- Ft közös kĺiltség kifizetést teljesít atźrsashźn felé úgy, hogy
a gépkocsĹbeállók hasznosításából semmilyen bevétele nem száttmazik. A taľsashízi
k<izgyrĺlésen felvetett műszaki problémfü a közös kĺiltség nĺivekedését Vetítik elő, mivel a
lakóéptilet a garaĺciá|is időszakon maľ tul van.

Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lakás elidegenítésre történő

kij elöléséről döntését me ghozni szíveskedj en.



Hattrozatijavaslat:

A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy
I.) a Budapest WII., Illés u, 28-30/A. szźtm a|atti 36085 hľsz-ú épületben taláIhatő 16 đb

önkormányzati tulajdonú lakást elidegenítésľe kijeltili. A lakások véte|źxát, az
elidegenítés időpontjában hatályos rendeletben foglaltak szetínt, a saját eszközökből
szerzetÍ lakások vételaľĺának megźĺIlapításáĺa vonatkozó szabályok szerint kell
meghatźrozni. A dĺintés időpontjában a vételar a forgalmi érték I00oÁ-a.

2.) a Budapest WII., Illés u. 28-30/A. szán a|atti 36085l0lN1 hľsz-ú teremgarźzs
megnevezésű albetétben ta|áIhatő 7 db önkoľmányzati fulajdonú gépkocsi-bedlllít
elidegenítésre kijeltili. A véte|árat az e|idegenítés időpontj źbankészített ingatlanforgalmi
értékbecslés alapj ĺán kell megállapítani.

Felelős: Polgáľmester, Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hataridő: azorna|

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 201I. szeptembeľ 1.
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