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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati jav aslat a bizottság számár a..

A Váľosgazdálkodási ós Péĺzngyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előteri esztés mestárgy a|ását.

Tĺsztelt Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése:

A Képviselő-testület 2oI3.június 5-én illetve foI4. november 5-én taľtott ülésén tárgyalta az

un. MÁV blepen taIálható önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények elidegenítésével
kapcsolatos előterjesztést. Tekintettel arľa, hogy a terület kĺjzműrendszere nem volt a

szol'gáLtatői szabványoknak megfelelő, és a közmiĺszo|gáłItatők azokatnem vették át a Budapest

Józsefvárosi onkormĺínyzattőI, ellenben a takásbérlok hosszú ideje szerették volna
megvásáľolni bérleményeiket a Képviselő-testület a területet HvT Iv. teľületté nyilvánította,
és módosította a lakások eliđegenítéséről, valamint a nem lakások céIjáta szolgálő helyiségek
elidegenítéséľől szóló ľendeletét annak érdekében, hogy a lakások vételfua az e|végzenđő

közmű munkálatok koltségeivel legyen egyenlő. Ezálta| a bérlők a bérlemények elidegenítésre

torténő kijelölését, és a közbeszeruési eljĺárás lefolytatását kĺivetően meg tudjak vásáro]ni

bérleményeiket. A Képviselő-testület a }I5I20I3. (VL 05.) számú hatźrozatźĺban a MAV
telepen szereplő lakásokat elidegenítésre kijelĺilte.
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A Képviselő-testtilet döntése a|apján megindult az iĺgatlanok alapító okiratainak elkészítése,
valamint a szÍikséges kivitelezési munkálatok előkészítése és lebonyolítása.

A Kópviselő-testület 2I7l20I4. (XI. 05.) számú' határozatáva| az a|áłbbiakat fogadta el a
bérlőkkel folyatott egyeztetések, valamint felmérések alapján meghozta a bérlemények
elidegenítéséhez sztikséges további döntéseit. A 2I7l?01.4. (XL 05.) számú hatźrozat 4.)
pontjában a Képviselő-testület a bérlők kéréséľe döntött az eme|etes házakban taláihatő
lakásbérlemények, és a kertes házas épületekben található lakásbérlemények véte|áÍáľrak
differenciálásáról. Az 5.) pontban a sztfüséges telekalakításokĺól döntött az aláhbiak szerint.

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy:

4.) a jelen hatáĺozat 3.) pontjában felsorolt lakóépületek esetében a bérlők kérésére a véte|źtr
számításánźi az alábbiak szeľint kell eljárni:

A 4 db 8 lakásos épületben (Salgótarjáni u. 17. és 19., valamint a Tbiliszi tét 6. és 7,)
található lakások véte|áLtáLt 15 vo-kaL csökkenteni kell, amely összeggel a 11 db 2-4 lakásos
épületben (Salgótaľjani ít 7 ., Salgótaľjani ít 9., Salgótaľjáni út 11., Salgótarjáni út 13.,
Szemafor u. 8., Lokomotív utca 1., Lokomotív utcaZ, Lokomotív utca 3., Lokomotív utca
4., Lokomotív utca 5. és Salgótnjání út 15.) taláłIhatő lakások véte|árát meg kell növelni.

5.) jóváhaEyja a Kisfalu Kft. telekhatáĺ reĺdezési tervjavaslatát, egyrittal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keľetében hozzájálrul a telekalakításhoz az a|átbbiak szeľint:

A Budapest VIIL Lokomotív ll. f . szźtm alatti (hľsz: 38818/37) ingatlanhoz a közterületből
-111,0 m2 teľület csatolásra kerül a 38818/20 hĺsz-li koztertilet terhéľe,

A Budapest VIII. Lokomotív u. ?. szám alatti (hľsz: 38818/37) ingatlanhoz a közterületből
-106,0 m2 teľĹilet csatolásľa került a 38818/20 hľsz-ú közterület terhére,

A Lokomotív u,4. szőlmalatti(hĺsz: 38818/36) ingatlanból a 38818/20 hĺsz-ú kĺjzteľülethez

-56,0 m2 csatolásľa keľül.

A bérlők képviselői jeIezték, hogy a béľlők kozötti megegyezés eredményeképpen avétę|árat
diffeľenciáltan kérik megá||apítaÍli, azaz, az emeIetes, 8 lakást magálba foglaló, kisebb kerttel,

önálló kerthaszĺálattal nem rendelkező épület bérlői, a2-4lakásszátm(l, önálló keľthasználattal

rendelkező épületek béľlői terhére 15 %o-os korrekció helyett 7,5 vo-os kotľekcióban
részesüljenek. Kifejtették, hogy ugyan a 15 %o-os konekciót ők jelölték meg, de az így nem
ttikľözi teljes mértékben a két ingatlan típus közĺitti ktiltlnbséget. Igy a 4 db 8 lakásos

(Salgótaľjáni u. 17 és 19., valamint a Tbiliszi tér 6, és 7.) épületben lakó béľlők 7,5 vo-ka|

alacsonyabb vételáron vásárolnák meg a bérleményeket, amely különbözetet a 2-4 lakásos

épületek bérlői fizetnének meg. lndokként előadtak, hogy a kisebb lakás számú ingatlanok

éľtékesebbek, és méItáĺytalan lenne az emeletes házban lakókkal szemben az azonos

v ételár számítás alkalm azás a.

A lakások véte|ára ktjzötti külcjnbözetet mégsem 15 %o-kal gondoltiák csĺjkkenteni illetve

növelni, hanem csak 7,5 vo-kal.

Fentiek szeľint javasoljuk, hogy a Képviselő-testület 2I7ĺ2014. (XI.05.) számú'hatátozat 4.

pontja az alőbbiak szerint kerüljön módosításra:

4.) a jelen hatáĺozat3.) pontjában felsorolt lakóépületek esetében a bérlők kérésére a véte|ár

számításánáI az a|ábbiak szeľint kell eljárni:

A 4 db 8 lakásos épületben (Salgótarjáni u. 17. és 19., valamint a Tbiliszi tér 6. és 7.)

taláIhatő lakások véte\árát7 ,5 vo-kalcsökkenteni kell, amely összeggel a 11 db 2-4 lakásos

éptiletben (Salgótaľjáni ít 7 ., Salgótarjani út 9., Salgótaĺjáni út 11., Salgótaľj áni űt 13.,



Szemafor u. 8., Lokomotív utca 1., Lokomotív :utcaf., Lokomotív utca 3., Lokomotív utca
4., Lokomotív utca 5. és Salgótaľjani út 15.) ta|áIhatő lakások vétęIátrőlt meg kell növelni.

A7,5 7o-os korľekciő az onkoľmányzatnaknem jelent bevétel kiesést, csak a vételár arányok
tolódnak el a lakások között.

Je|ezték még továbbá, hogy az onkormáĺyzat a lakások vételáranak megállapításáná"| az
önkormányzati tulaidonban maradó templom, és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekĺe eső
költségeket vegye figyelembe. Azaz akozbęszerzési e|járás alapján megállapított, lakásokľa
eső L9f .195.911,- Ft-os vételárat csökkentse a templomľa, és a helyiségekľe eső vételárral. Eľre
nincs lehetősége aZ Önkormányzatnak, mert a kivitelezési költségek tewezésénéI az
onkormányzat abevételek fedezetéül a lakások elidegenítéséből befolyő véteLáĺatjelöIte meg,
így attól eltérni nem indokolt, külonös tekintettel arľa, hogy a kivitelezés költsége is jelentősen
alatta marad az eredetileg becsült, kb.2Io-220 MFt-tól.

A képviselő-testületi dtjntést előkészítő előteľjesztés szövegezésében adminisztrációs hiba
k<ivetkeztében tévesen keľĹilt rogzítéste egy ingatlan ház ésbelyrajzi száma, ezért' ahatfuozat
5. pontját módosítani sztikséges. A konigált javaslat szövege helyesen:

5.) jóvahagyja a Kisfalu Kft. telekhatát rendezési tervjavaslatát, egýttal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keretében hozzźtjźtĺu|' a telekalakítáłshoz az a|álbbĺak szeľint:

A Budapest VIII. Lokomotív u' f . szźtm alatti (hľsz: 38818/37) ingatlanhoz a közterületből
-111,0 m2 tertilet csatolásľa kerül a 38818/20 hrsz-ú közteľület terhére,

A Budapest VIII. Lokomotív u. 4. szám alatti (hĺsz: 38818/36) ingatlanhoz a közterületből

-106,0 m2 teľĺilet csatolásra kertilt a 38818/20 hĺsz-ú közterület teľhére,

A Lokomotiv u.4. szálmaIatti(hľsz: 38818/36) ingatlanból a 38818/20 hľsz-ú kozterilethez
-56,0 m2 csatolásra kerĺil.''

il. A beteľjesztés indoka

Az elidegenítésselkapcsolatos dontés meghozatala a Képviselo-testület hatáskörébe tartozik.

III. A diintés célja, pénziigyÍ hatása:

A javaslat elfogadása az onkoľmányzatrészéro| tobblet kiadást nem igényel. Tekintette| ata,
hogy a társasĹázi a|apítő okiratok elkészítése előtt tobb ingatlaĺmál is szĺikséges volt

fennmaľadási engedélyeztetési eljárás lefolytatása, amelyek előľe nem voltak várhatók.

Továbbá olyan jogszabáiyi változások tĺirténtek, amelyek a|apján a F<jldhivatal hatósági

bizonyítváný nuaĺiĺt is kéri a tfusasház a|apító okiratok bejegyzéséhez, így az a|apítő okirat

bejegyzési ělie,a' ehúzódott. A már bejegyzéste keľült társasházak esetében a vételi kérelmek

ĺoiyá.''atosan, de nem a várt ütemben érkeznek. A bérlők folyamatosan újabb kéréseket

fogalmaznak meg az Önkormányzat felé, amelyekkel kapcsolatos döntés meghozata|áĺa

ulzar{fu1g a Képviselő-testület jogosult, mivel azok az elidegenítési rendeletek alapjan a

Képviseĺő-testület hatásköréb e tartozÍIak. Előzőek miatt elidegenítési folyamat még nem

inđuhatott meg annak ellenére, hogy a kozbeszerzési eljárás lezáfi]Ités a vételár megállapítása

lehetővé váIt. Az ingatlanok értékesítése ebben az évbeĺ megkezdődhet, a beérkezett vételi

kérelmek, értékbecsiések alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság az ülésein a

szfüséges dĺjntéseket meghozhatj a'

A döntéssel a telekhatźr rcndezés földhivatali áivezetése megvalósulhat. A dontésnek a

Képviselő-testület 277tzo14' (XI.05.) számíhatározatdĺintésétől eltérő péĺzigyihatása nincs.

Tekintettel arľa, hogy a bérlők újabb kérelme jelentos késedelmet okozott a bevételek

realizálásáhan, a fOI4. év során a bérlemények elidegenítéséből az tnkoľmányzatnak nem

szátmazottbevétele. A bevételek rcalizá,Lása}}I5. év során váthatő.



IV. Jogszabályi környezet

A lakásbérlemények esetében a vételárat az onkormźnyzat tulajdonában áttó lakások
elidegenítéséről szóló 33120|3. (VIL 15.) szźmlű ĺinkormanyzati renđe|et 27. $ alapjan kell
meghatfuozni, amely szeľint,,HVT teľületén lévő lakás esetén aKt.hozzájáru|ásával a jelen
rendeletben foglaltalĺÍól el lehet témi, ha a befektetési terĹiletre vonatkozó szetzőđés
telj esítése érdekében szükséges.''

A rendelet 4. $ (1) bekezdése a\apjan a lakások elidegenítésének feltétele, hogy az épületet,
valaľrinĹ a lrclule lévő lakásokat a Képviselő-testület elidegenítésľe kijelĺilje.

A helyiségek esetében a vételaľat az oĺlkormźnyzat fulajdonában á11ó nem lakás céljára
szolgáló hetyiségek elidegenítéséről szóló 3212013. (VIL 15.) szźlmt önkoľmanyzati rendelet
24. $ aLapján kell meghatározni, amely szerint ,,rrVT teľiiletén lévő helyiség esetén a Kt.
hozzájźrulźtsával a jelen rendeletben foglaltaktól el lehet téľni, ha a befektetési teľületre
vonatkozó szeruődés teljesítése éľdekében szifüséges.''

A Rendelet 4. $ (1) bekezdése alapjan a helyiségek elidegenítésének feltétele, hogy az
épületet, valamint a benne lévő helyiségeket a Képviselő-testtilet elidegenítésľe kijelölje.

A helyi váľos-rehabilitációs teľĹilet kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításárő|
szőIő 3212001. (X. 26.) számű önkoľmanyzatirenďelet 3. $ (7) bekezdése a teľületet HVT IV.
teľiiletnek kij elölte.

Fentiek a|apjźn kéľem, hogy a Képviselő-testĹilet az e|őtĄesztéssel kapcsolatos dĺintését
meghozni szíveskedj en.

Hatáľozatĺ iavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2|7l20l4. (XI. 05.) szźmíképviselő-tetületi hatźrozat

1.) 4. pontját aza|ábbiak szeľint módosítja:

a jelen hattrozat 3.) pontjában felsorolt lakóépületek esetében a béľlők kérésére a vételár
szźtmításźná| az alábbiak szerint kell eljĺĺľni:

A 4 db 8lakásos éptiletben (Salgótarjaniu. 17. és 19., valamint a Tbiliszi tér 6. és7.)
talrźihatő lakások véte|źľźft 7,5 %o-kal csökkenteni kell, amely ĺisszeggel a I| db 2-4
lakásos épületben (Salgótarjáni út 7., SalgótaÍJán| út 9., Salgőtarjani út 1l., Salgótarjáni
út 13., Szemafor ü. 8., Lokomotív utca 1., Lokomotív utca 2., Lokomotív utca 3.,

Lokomotív utca 4., Lokomotív utca 5' és Salgótaľjáni út |5.) ta|á|ható lakások véte|źnát

meg kell novelni.

2.) 5. pontját az a|źbbiak szeint módosítja:
jővahagyja a Kisfalu Kft. telekhatát rendezési javaslatát, egýttal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keretében hozzźtjźru| a telekalakításhoz az alábbiak szeľint:
- A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szźlm a|atti (hĺsz: 38818/37) ingat|anhoz a

közteľiiletből -111,0 m2 teľület csatolásľa keľül a 38818/20 hĺsz-ú közterület teľhére,
- A Budapest VIII. Lokomotív u. 4. szźtm a\atti (hrsz: 38818/36) ingatlanhoz a

kĺizterületből -l 06,0 m2 teriilet csatolásľa került a 3 88 1 8/20 hľsz-ú kdzterĹilet terhére,
- A Lokomotív ll. 4. szźlm alatti (ľľsz: 38818/36) ingatlanból a 38818120 łuszĺú

kĺizteľülethez -56,0 m2 csatolásra kerül.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyve zetó igazgatőja

4



Hatráridő: a k<lzmúľendszer kiépítését és a társasházi alapító okiratok bejegyzését kovetően
azonnal
A dłintés végrehajtásáúvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2015.januáľ 6.

^uĄ
Dľ. Sáľa Bo\ond

alpolgáľmester
ffi

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rĺmán Edina

Melléklet: Telekhatáľ-rendezési javaslat
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