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Budapest J őzsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő.testĺilet e számá,ľ a

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető igazgató

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2011. szeptember 1 5. . sz. napiľend

Táľgy: Budapest vII.' Háľsfa u.
táľsasházban lévő 1 db
elideeenítésľe tiiľténő kiieliĺlése

37. szám a|atti, 33898 hľsz.rĺ
iinkoľmányzati tulajdonr'ĺ lakás

A napirendet ly@zárt ülésen kell targyalni' a döntés elfogadásźlhoz egyszertĺ/minősített
szav azaItóbb sé g sziiksé ge s.
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e. ĺpcyzol HELYETTESÍIo ĺtlpcvzo
Városgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

Hatźr ozati j av as|at a bizottsźĘ számfu a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oteriesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Budapest Józsefuarosi onkormányzat képviseletében eljáró Rév8 Józsefuárosi Rehabilitációs
Vráľosfej|eszté si Zrt 2005. augusztus 1 1-én megvásaľolta a BudapeslVll., Hársfa utca 37 ' I. emelęt 1 .

szźm a|atti, 33898l0/N4 helyrajzi számon nyilvántaľtott 50 m, alapterületíĺ, 1 + % szobás,
összkomfoľtos, a közös tulajdonból 1798/10000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásingatlant.

A lakás vételźra2O05-ben 10.900.000,- Ft (218.000,- Ft/mz) volt.

Az ingat|ant a Coľvin-Szigony PĄekt területén bontĺás miatt kiüľítésľe keľülő lakásból töľténő
bérlőkihelyezés, illetve kisajátítás alá eső ingatlan tulajdonosa ľészére biztosítandó csereingatlanként
vásárolta az önkormźtĺyzat, így került bérbeadásra cserelakásként ifi. Molnár István és id. Molnár
István részére 2005. szeptembeľ 1. napjátő|. Az ingatlanľa lfi. Molnár István vételi
szándéknyi l atkozatot nyúj tott be.
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Az onkormányzattulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 1612005, GV. 20.) önkormányzati
rendelet 4. s (l) bekezdése szeľint az a|betétek eladásának feltétele, hogy a lakást vagy az azt magźtba

foglaló épületet a Képviselő-testiilet elidegenítésre kij elölj e.

A 1612005. (IV. 20.) önkoľmányzati rendelet 8. $ (3) bekezdése szerint, amennyiben a lakás nem
téľítésmentesen keľült az onkormźnyzat tulajđonába, a bérlőnek nincs elővásárlási joga, de az
onkoľmány zat biztosítjaneki a lakás megvásárlásának lehetőségét.

A térítés mellett az Önkoľmányzat tulajdonába keľült lakások esetében a vételrźtĺľa vonatkozóan a
rendelet 20. $ (1), (2)bekezdés szerint kell eljáľni: ha az önkormányzati eszközökbő| szerzętt lakást a
bérlő vásárolja meg, a véte|fu nem lehet kevesebb a lakás szerzéskori bekerĺilési éľtékénél. Térítés
mellett önkormányzati tulajdonba keľült lakás esetében a szerzést követő 5 éven tul a foľgalmi érték
megá||apitásához ingatlanfoľgalmi értékbecslést kell készíttetni. A hivatkozott ľendelet 18. $ (10)

bekezdése éľtelmében amennyiben a beszerzési/bekeľtilési érték magasabb az éľtékbecslésben
megállapított forgalmi éľtéknél, űgy a magasabb étéket kell a vételar alapjául figyelembe venni. A
tényleges vételáľ megá||apitźtsához éľtékbecslés elkészítése szükséges, amelynek költsége a bérlőket
terheli. A bérlőt nem illetik meg az eryösszegű vételáľkedvezmények' kizźtrő|ag a banki hitel
felhasmálásrának és arész|etťlzetés lehetőségével élhet a bérlő. Arész|etťlzetéskor a vevőnek avéte|źr
20%-źLt kell megfizetni az első vételár-részletként, a fennmaradő rész 15 éven keresztlii, aPtk áltď|

pénztartozás esetére megállapított kamat kétszeresének megfelelő méľtékű kamattal.

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló I6lf005. (tV. 20.) számil
önkormányzati rendelet 4. $ (1) bekezdése a|Ąźn a lakás elidegenítésľę történő kijelöléséről a Tisztelt
Képviselő-testiilet jogosult dönteni.

A fentiek a|apjánjavasolt a lakás elidegenítése tekintettel ana,hog7l aznem keľületiinkben van, és a
Józsefuárosi onkormányzatnak ez az 1db tulajdona van a lakóépületben.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a lakás elidegenítésre töľténő kijelöléséľől
dĺjntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Budapest WI., Hórsfa utca 37. szźtm a|atti épületben ta|á|hatő,
I. emelet 1. szźtm alatti, 33898/0/N4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott önkormányzati tulajdonú lakást
elidegenítésre kijeliili. A lakás véte|áĺźú, az e|iďegenités időpontjában hatályos rendelętben foglaltak
szerint, a térítés mellett önkormányzati tulajdonba keľiilt lakások vételáľának megá'||aprtásźtra

vonatkozó szabályok szęrint kell megállapítani. A döntés időpontjában a vételźr a forgalmi éték
100%o-a.

Fe le lő s : Pol gáľme ster, Ki sfalu Kft . ü g1rvez ető igazgatőj a
Haĺáľidő: azoma|

Á. dtintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.
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