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Képviselő-testület e számára

Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

Az iĺgatlan-nyilvantaľtásban 36203l0lN|4 he|yrajzi szánon nyilvźntartott, teľmészętben a
Budapest VIII., Bókay J. utca 56. ftjldszint 16. szźlm a|atti önkoľmźnyzati tulajđonú
hatáĺozott idejű bérleti szerzőďéssel rendelkező lakás bérlője, és a 3620310lB16 he|yrajzí
szźmlon nyilvĺántaľtott, teľmészetben a Budapest VI[., Bókay J' utca 56. ftildszint 8. szám
alatti, önkormányzati tulajdonú hatźrozott idejű béľleti szerződéssel renđelkező lakás bérlői
vételi kérelmet nýjtottak be a Kisfalu Kft-hez.

A Tulajdonosi Bizottság 100112004. (XII. 8.) szźmľűhatźnozatában jelölte ki a fenti ingatlant
elidegenítésre, azza| a kikötéssel, hogy a kĺivetkezokben felsorolt lakások nem
eliđegeníthetők: fsz. 8., fsz. 9., fsz. lI., fsz. |2., fsz. l6., I. 25., L 26.,I. 27.,I. 29.' I. 30., I.
31.,I. 32.,II.40. 
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Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető ígazgatő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2011 . szeptember 1 5. .. sz. napirend

Táľgy: Budapest VIII., Bĺókay J. u.
36203l0lU|4 hľsz-ú, és a
elideeenítésre tőrténő kĺ i eliilése

56. szám alatti
36203ĺ0tBl6

lakĺíépĺiletben a
hľsz-rĺ lakások

A napiľendet gyazart ülésen kell taĺgyalni, a döntés elfogadásához egyszeťg/minősített
szav azattöbb sé g sztiksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůiryi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr ozati j av as|at a bizot1sáĘ szźtmźtt a..

A Vĺáľosgazdálkodási és PénzĹiryi Bizottsáe/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés mestársy a|ását.
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A tláľsashazban 40 albetét vaÍt) az elidegenítés megkezdődött. A 40 albetétből 19 a|betét
önkormányzati tulaj don, amihez 4 1 3 0/ 1 0 0 0 0 tulaj doni hány aď tartozik.

A felsorolt lakások béľlőinek kiválasztásźľ:a, az onkormanyzat á|tal meghirdetett pá|yázatoĺ
került kiválasztásru. A pá|ytzat feltétele volt, hogy a bérlőknek saját költségtikcin kell a lakás
felújítását elvégeznifü, valamint, hogy a béľleti jog 5 év határozott iđőtaľtamľa, kontľollált
béľleti díj fizetése mellett jĺin létľe. A páLyazat eredményét a Szociális Bizottság źilapitotta
meg. A kontrollált bérleti díj kategóriamźr nęmlétezik, a bérlők költségelvĹí bérleti díjat
fizetnek.

A fsz. |6. szám alatti lakás béľlőjének bérleti jogviszonya a 2004. februaľ 24-én megkötĺitt
bérleti szeľződésseljĺitt létľe. A fsz. 8. szám a|atti lakás bérlőinek béľleti jogviszonya a2004.
mĺĺrcius f6-aÍL megkötött béľleti szeľződéssel jött létre. A bérleti szerzőďések az 5 év
hatáľozott időtaľtamot kĺivetően meghosszabbításra kerĹiltek a bérlők előbérleti joga alapjźn,
így bérleti szerződéstĺk folyamatos.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 1612005. (IV. 20)
önkoľmányzati rendelet 6. $ (2) b. pontja alapjźn: apźiyazat útjan bérbevett, kontrollált bénĺ
lakást béľlője, a bérleti jogviszony megszerzésétől szánítoÍt 7 évig nem veheti meg
bérleményét. A rendelet 6. $ (3) d.) pontja alapján további tilalom á1l fenn, mert a lakás nem
idegeníthető e|, alnighatźrozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig van bérbe adva. E tilalom
alól kérelemľe felmentést adhat a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a rendelet 6. $ (4)
bekezdése alapjtn, amennyiben a bérlemény elidegenítésre ki lett jelölve.

Tekintettel aľra, hogy a 7 év mindkét esetben letelt, a bérlők tészére a ľendelet a|apjan nyiwa
ál1 a lehetőség a lakás megvásaľlására, amennyiben a Képviselő-testület azokat elidegenítésre
kijelöli, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a véte|źn megállapításáľól szóló
döntésével egyidejűleg elidegenítési tilalom alól felmentést ad.

A hatáĺozott időtaľtamĺa bérbeadott lakások véte|áĺa a 1612005. (IV. 20.) önkoľmányzati
rendelet 19. $ (6) bekezdése éľtelmében ahatározottidótartarnra tekintettel a forgalmi érték
95%o-a. A forgalmi érték a bér|ő által elvégzett feltĄítások összegével nem csökkenthető,
mivel a béľlęti jogviszony létesítésének feltétele volt, a lakás saját kĺiltségen, térítési igény
bej elentése nélkiil történő felújítása.

Az onkormźnyzat tulajdonában á1ló lakások elidegenítéséről szo\ő 1612005. (IV. 20.) számtl
önkoľmányzati ľendelet 4. $ (1) bekezdése a|apjźln a lakás elidegenítésre tĺirténő kijelöléséről
a Tiszte|t Képviselő-testület j ogosult dönteni.

A Tulajdonosi Bizottság határozatában felsoľolt lakások elidegenítésre tĺjľténő kijelöléséről
javasolt külön-külcjn, a bérlők vételi kéľelmének időpontjában dönteni. A többi bérlő a lakás
megvásarlásiíľa vonatkozó igéĺyét nem je|eńe. A lakásbérlemények elidegenítése
megfontolandó, mivel a jelenlegi béľleti díj magasabb, mint az ewes lakásokĺa teljesítendő
közös költség méľtéke. A két lakás tekintetében 4I.503,- Ft bruttó bérleti díj bevétellel
szemben á|I 16.732,- Ft közös költség kiadás. Ellenben a bérlők anyagi he|yzete váItozhat, így
a jelenlegi kciltségelvĺĺ bérleti díj heIyett szociális bérleti díj megállapitását kérhetik, aho| az
onkoľmányzat tźtmogatást ađ a bérleti díjra, illetve a bérlők jelenlegi jó fizetési morá|ja
romolhat. A béľlőknek a Lakást<irvény és a helyi lakás bérbeadási ľendelet a|apjarl
lehetőségiik van lakáscsere lebonyolításaĺa, amennyiben a sztikséges kritériumoknak
megfelelnek a szerzódési feltételek. Igy a jelenlegi jőI ťtzeti5 bérlők helyett, ľossz fizetési
moľált tanúsító, a többi lakó életét megnehezítő magatartású bértő lehęt az Önkoľmrányzat tlj
bérlője.



Amennyiben a két lakás etidegenítésre keľül, űgy u onkoľmlányzat iilajdoni hanyada
3573/10000 tulajdoni hźnyadta, a kĺizĺis költség ťrzetési kotelezettség a jelenlegi2|4.04|,. Ft-
rő|' 197.309,. Ft-ra csökken.

A tźrsasház közgyűlése az épulet állagmegóvása, źiIagsavítása érdekében beruhazásokat
szavazhat meg. Ha az onkormźnyzat tulajdoni hányada az elidegenítések kapcsĺán nem
csökken, űgy u onkormanyzat a jelenlegi tulajdon hĺányad a\apjan ťlzďi ezerl költségeket,
amelyek újabb nem viíľt kiadasokat jelentenek az onkoľmźnyzat költségvetése számaľa. A
kockazatok tekintetében (bérlői moľál vá|tozása, bérlő személyének vźitozása, időszakosan
megnövekeđő közös kĺiltség) a lakások elidegenítése indokolt a költségvetési terhek
csĺikkentése érdekében.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lakás elidegenítésre töľténő
kij elöléséről döntését me ghozni szíveskedj en.

Hatfuozati javaslat:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Budapest WIL Bókay J. utca 56. fiildszínt 16. szám
alatti, 36203/0/A/14 hrsz-lil lakást és a Budapest WII., Bókay J. utca 56. fiildszint 8. szálm
a|atti, 36203/0/8/6 hľsz.ú lakást elidegenítésre kijelöli' A lakások esetében a vételźr, a
kijelölés idejében hatályban lévő rendelet alapjan a forgalmi érték 95 %o-a, tekintettel a
határ ozott idej rĺ b érle tt szer zo désekĺe.

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft . tigyvez ető igazgatőja
Hatĺíľidő: azonna|

A dtintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20tI. szeptember 1. L
Kovács Ottó

igyvezetiĺ ígazgatő

Törvępye s s é gi p}|enor zés :k ĺ{ł,ąąĺ
Dr. Mďszär Erika
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