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TÍsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának részletes ismertetése:

A Képviselő-testĺilet 2013.junius 5-én illetve 2014. november 5-én taľtott ülésén ttrgya|ta az
un. MAV telepen ta|źihatő önkoľmĺínyzati tulajdonú lakásbérlemények elidegenítésével
kapcsolatos előteľjesztést. Tekintettel ara, hogy a teľület k<jzmtĺrenđszerę nem volt a
szolgéitatői szabvźnyoknak megfelelő, és a közmuszo|gźltatók azokat nem vették át a
Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzattőI, ellenben a lakásbéľlők hosszú ideje szerették volna
megvásaľolni béľleményeiket a Képviselő-testiilet a területet HVT IV. teľületté nyilvlínította,
és módosította a lakások elidegenítéséről, valamint a nem lakások cé|jara szo|gźiő helyiségek
elidegenítéséről szóló rendeletét arĺrak érdekében, hogy a lakások vételélta az elvégzendő
közmtĺ munkálatok kĺiltségeivel legyen egyenlő. Ezźita| a béľlők a bérlemények elidegenítésre
töľténő kijelölését, és a közbeszeruési eljáľás lefolytatását követően meg tudják vásráľolni
bérleményeiket. A Képviselő-testület a 2l5l20l3. (u. 05.) szĺímú hatźrozatában a MÁV
telepen szereplő lakásokat elidegenítésre kij elölte.
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Képviselő-testü let e számár a

Előteľjesztő: Dr. Sáľa Botonđ ďpolgiírmester

A képviselő-testĺileti iilés időpontj a:2015. februlír 19. . sz. napiľend
Tárry: A MAv telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek

eliđe geníté sével kap c s olato s d<inté sek meghozata|a

A napirendet nyilviános/zĺĺrt ülésen kell taľgyalni, ahatáĺozat éslvagy rendelet elfogađásához
egyszeríĺ/minősítettszavazattobbségsztikséges.

EloxÉszÍľo sZERvEZETI EGYsÉG: KIsr.,c.Lu KFr. z
KÉszÍľBľľľ: Dn. Goncsos MoNIrA IRoDAVE ZET o, Zslol Lłros ĺRoołvpzpló,\----'
PÉNzÜcyI FEDEZETET IcÉNypl,/Neľł lcÉryyB1,lcłzoLÁs: ad^--. ł\=--------.--J
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezí tr
Emberi Eľőfoľrás Buottságvéleményezi t]
Hatfu ozati iav asIat a bizottság szźtmfu a:

A Yérosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az
előterj e szté s me gtargy a|ását.



A Képviselő-testület döntése a|apján megindult azingatlarlok alapító okiratainak elkészítése,
valamint a szükséges kivitelezési munkálatok előkészítése és lebonyolítása.

A Képviselő-testület 2I7l20I4. (XI. 05.) szálrru hatźttozatáva| az a|źhbiakat fogadta e| a
béľlőkkel folytatott egyeztetések, valamint felmérések a|apján meghozta a béľlemények
elidegenítéséhez sztikséges további döntéseit. A 21]l20I4. (XI. 05.) számú határozat 4.)
pontjában a Képviselő-testület a bérlők kéréséľe döntött az emeLetes házakban taláIhatő
lakásbéľlemények, és a keľtes hźnas épületekben ta|źt|hatő lakásbérlemények vételáľának
differenciálásarőI. Az 5.) pontban a szükséges telekalakításokĺól dĺjntött az alźlbbiak szeľint.

A Képviselő-testĹilet ťrgy cl<int, hogy:

4.) a jelen hatźlrozat 3.) pontjában felsorolt lakóépiiletek esetében a bérlők kérésére avéte|źlr
számításáná| az aIábbiak szerint kell eljárni:

A 4 đb 8lakásos épületben (Salgótarjaniv 17. és 19., valamint a Tbiliszi tér 6. és 7.)
talá|hatő lakások véteIárát 15 %o-kal csökkenteni kell, amely összeggel a l1 db 2.4
lakásos épületben (Salgótarjání ĹLt 7., Salgótarjání ít 9., Salgótarjani út 11., Salgótarjáni
út 13., Szemafoľ u. 8., Lokomotív utca 1.' Lokomotív vÍca 2., Lokomotív utca 3.,
Lokomotív utca4,, Lokomotív utca 5. és Salgótaľjáni út 15.) található lakások vétę|fuát
meg kellnövelni.

5.) jóváhagyjaaKisfalu Kft. telekhatár rendęzési tervjavaslatát, egýttal tulajdonosi jogainak
gyakoľlása keretében hozzźĄźlruI a telekalakításhoz az a|ábbiak szeľint:

A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szám a|atti (hľsz: 38818i37) ingatlanhoz a
közteľiiletből -1 1 1,0 m2 terület csatolásra keľül a 3 8818/20 hĺsz-ú köztertilet terhére,

A Buđapest VIII. Lokomotív u. 2. szám alatÍi (hĺsz: 38818/37) ingatlanhoz a
kĺjzterületből-106,0 m2 terület csatolásra kęrĺilt a388I8l2O hĺsz-ú ktĺzteľület teľhére,

A Lokomotív u. 4. szźlm alatti (hľsz: 38818i36) ingatlanból a 38818/20 hĺsz-ú
közteľiilethez -56,0 m2 csatolásra kerül.

A bérlők képviselői jeIezték, hogy a bérlők kĺjzötti megegyezés eľedményeképpen avételárat
differenciáltan kéľik megállapítani, azaz, az emeletes, 8 lakást magźtba foglaló, kisebb kerttel,
önálló kerthasznźiaÍta| nem ľendelkező épület béľlői, a 2-4 lakásszĺĺmú, önálló
kerthaszná|attal ľendelkező épületek béľlői terhéľe 15%-os korrekció helyett 7,5 %o-os

korrekcióban részesüljenek. Kiťejtették, hogy ugyan a 15 %o-os konekciót ők jeltilték meg, de
az így nem tükĺözi teljes mértékben a két ingatlan típus kozotti különbséget. Igy a 4 db 8

lakásos (Salgótaľjáni u' 17 és 19., valamint a Tbiliszi téľ 6. és 7.) épületben lakó bérlők 7,5 %;o-

kal alacsonyabb vételaľon vásárolnák meg a bérleményeket, amely különbozetet af-4lakásos
épületek béľlői Íizetnének meg. Indokként előadták, hogy a kisebb lakás számú ingatlanok
éĺtékesebbek, és méltánýalan lenne az eme|etes házban lakókkal szemben az azonos
v éte|ár számítás alkalm azása.

A lakások véte|ára kĺjzötti különbözetet mégsem 15 oÁ-ka| gondolták csökkenteni illetve
nĺĺvelni, hanem csak 7,5 oÁ-ka|.

Ezt kcjvetően 2015. január 19-én újabb megbeszélés soľán a bérlők képviseloi módosították a
7,5 oÁ-os korrekciót is, oly módon, hogy mindenki a lakás alapterületének arányban viselje a
költségeket, azaz a kertes házas és emeletes házas ingatlanok között ne legyen diffeľenciálva a
vételár.

Fentiek szeľint javasoljuk, hogy a Képviselő-testület 2I71201,4. (XI.05.) száműhatfuozat 4.
pontja az alábbiak szerint keľüljön módosításra:

4.) a jelen határozat 3.) pontjában felsorolt lakóépületek esetében a béľlők kérésére avételár
szćmitásćtna| az a|ábbiak szeľint kell eljárni:
A MÁV telepen elhelyezkedő 15 db épület (38818/6, 38818l],38818/8, 38818/9,
38818/10, 388818112, 38878113,38818/16, 38818/17, 38818/18, 38818/19, 38818/36,



388L8l37,38818/38 és 38818140 hĺsz-ú ingatlanok) esetébęn a vételár oly módon
kerüljön meghatározásra, hogy a kozmu- viz, csatorna felújításának közbeszeľzési
kciltsége az egyes lakások közĺjtt az ercdeti kijelölő hatźtrozatban megjelölt alapteľĹiletre
e gyenlő ar tnyb an keľtilj ĺ}n kiszźtmításr a,

A 4.) pont módosítása esetén a 3.) pontot is értelemszeruen módosítani kell, úgy hogy azokból
d,,...djelen határozat 4,) pontjában foglalt korrekció alkalmazásźĺval...'' szövegrész töľlésre
keľül.

A képviselő-testtileti döntést előkészítő előterjesztés szövegezésében adminisńrációs hiba
kcivetkeztében tévesen keľĹilt rcigzítésre egy ingatlaĺház és helyrajzi sz,ttma, ęz,ért a hatźroz,aÍ.

5. pontját módosítani szfüséges. A konigált javaslat szĺlvege helyesen:

5.) jóváhagyja a Kisfalu Kft. telekhatár rendezési teľvjavaslatát, egyilttal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keretében hozzttjáruI a telekalakításhoz az alźhbiak szeľint:

A Budape^st vlil. Lokomotív u.2. szám alatti (hľsz: 38818/37) iĺgatlaĺlhoz a koaeľuletből
-111.0 mf terület csatolásra kertil a 38818/20 hľsz-ú közteriilet terhéľe,

A Budapest VIII. Lokomotív u. 4. szttm alatti (hľsz: 38818i36) ingatlanhoz a kc;zteľiiletből

-106,0 m, teľĹilet csatolásľa kęľült a 38818i20 hľsz-ú közteriilet terhére,

A Lokomotív u. 4. szám a|atti (hľsz: 38818/36) ingatlanból a 38818120 hĺsz-ú
köztęrületh ez -56,O m2 csatolásľa keriil.''

il. A beteľjesztés indoka

Az elidegenítéssęl kapcsolatos dcintés meghozatala a Képviselő-testület hatásköĺébeÁrtoz1k.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása:

A javaslat elfogadása az onkormányzatÉszérőI többlet kiadást nem igényel. Tekintette| aľra,
hogy a társashází alapítő okiľatok elkészítése előtt több ingatlannál is sziikséges volt
fennmaradási engedélyeztetési eljĺĺľás lefolytatása, amelyek előľe nem voltak vĺĺľhatók.
Tovĺíbbá olyan jogszabźiyi váItozások töľténtek, amelyek a|apján a Fölđhivatal hatósági
bízonyítvźny kiadását is kéri atźlrsasház a|apítő okiratok bejegyzéséhez, így az a|apitő okirat
bejegyzési eljárás elhúzóđott. A maľ bejegyzésre keľült társasházak esetében a vételi
kérelmek folyamatosan, de nem a várt iitemben érkeznek. A bérlők folyamatosan újabb
kéréseket foga|maznak meg az Önkormányzat felé, amelyekkel kapcsolatos döntés
meghozaÍaIárakizérőIag aKépviselő-testület jogosult, mivel azok az elidegenítési ľendeletek
a|apján a Képviselő-testĹilet hatásköĺébe tartoznak. E|ózőek miatt elidegenítési folyamat még
nem indulhatott meg annak ellenére, hogy a kozbeszeruési eljárás lezáru|t és a vételáľ
megá|Iapítása lehetővé vźit. Az ingatlanok értékesítése ebben az évben megkezdődhet, a

beérkezett vételi kéľelmek, éľtékbecslések alapján a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizotÍság az
ülésein a szükséges dtjntéseket meghozhatja.

A döntéssel a telekhatár renđezés ftjldhivatali átvezetése megvalósulhat. A döntésnek a

Képviselő-testület 2|7l20I4. (XI.05.) számu határozat döntésétől eltérő pénzugyi hatása
nincs.

Tekintettel aľra, hogy a bérlők újabb kérelme jelentős késedelmet okozott a bevételek
realizáIźsćhaĺ, a 2014. év soľán a bérlemények elidegenítéséből az onkoľmányzatnak nem
származott b evétel e. A b evételek r ea|izálása 20 I 5 . év s orán v árhatő .

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A lakásbérlemények esetében a véÍelárat az onkormányzat tu|ajďonában áIIő lakások
elidegenítéséľől szóló 33l20I3. (VII. 15.) szźĺmu önkormányzati rende|et27. $ alapján kell
meghatározni' amely szerint ,,HvT területén lévő lakás esetén aKt'hozzájárulásával a jelen
rendeletben foglaltaktól el lehet térni, ha a befektetési teľületre vonatkozó szerzođés
telj esítése éľdekében szükséges.''



A rendelet 4. $ (1) bekezdése alapjan a lakások elidegenítésének feltétele, hogy az épĹiletet,
valamint a benne lévő lakásokat a Képviselő-testület elidegenítésre kijelölje.

A helyiségek esetében a vételátat az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa
szoIgźt\ő helyiségek elidegenítéséről szóló 3212013. (VII. 15.) számű önkoľmányzati ľendelet
24. s a|apján kell meghattrozĺi, amely szerint ,,FIVT teniletén lévő helyiség esetén a Kt.
hozzájáruIásávaI a jelen rendeletben foglaltaktól el lehet téľni, ha a befektetési tertiletre
vonatkozó szerző dés telj esítése érdekében szüksé ges.''

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

A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséľől és a teľületen a rehabilitáció megvalósításárő|
szőIő 3212001. (X. 26.) szźtmí tinkormányzati rendelet 3. $ (7) bekezdése a területet HVT IV.
területnek kijelölte.

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatos dĺjntését
meghozni szíveskedj en.

Hatáľozati iavaslat

év (..hó..nap) szźrrń Képviselő-testtileti hatźłozat..

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I.) a 2|7120|4. (XI. 05.) számú hatáĺozat 3.) pontját módosítja, úgy hogy az a,)-o.)
alpontjaiból törli a,,...a je|enhatáĺozat 4.) pontjában foglalt korrekció a|ka|mazásáva|...,,
szovegrészt.

2.) a2I7l20l4. (XI. 05.) számú határozat 4. pontját visszavonja.

3,) a2I712014. (K.05 .) számíhatźrozat 5. pontját az a|ábbiak szerint módosítja:
jővźhagyja a Kisfalu Kft. telekhatźtr rendezési javaslatát, egyíÍtal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keretében hozzájáĺu| a telekalakítźshoz az alźlbbiak szerint:
- A Budapest VIII. Lokomotív u.2. szánn alatti (hrsz:38818/37) ingatlanhoz a

köZteľiiletből -111,0 m2 teľület csatolásra keriil a 38818/20 hľsz-ú közterület teľhéľe,
- A Budapest VIII. Lokomotív u. 4. sztlm aIatti (hľsz: 38818/36) íngatlanhoz a

köztęrülętből -106,0 m2 terület csatolásra keľÍilt a 38818120hrsz-Ílközteľület teľhére,
- A Lokomotív u. 4. szám alatti (hľsz: 38818/36) ingatlanból a 38818120 hĺsz-il

kcĺzteriileth ez -56,0 m2 csatolásra kertil.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határídő a kozmí,lrendszer kiépítését és a társashází alapító okiratok bejegyzését kĺjvetően
azonnal
A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. fębruár 6.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina

* r',f]
Dr. Sára Botond

alpo1gármester

Äl,

iegyző

Melléklet: Telekhatáľ-rendezési i avaslat
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