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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testĺi|et e számára

Előterjesztő: dr. Pesti Ivett igazgatőság elnöke

A képviselő-tęstiileti tilés időpontj a:20|6. miĺĺcius 3. . sz. napiľend

Tárry: Javaslat a Budapest vil. kerĺilet, Vajdahunyad u. 23. szźlm a|atti Ĺáľsashazban lévő
önkorĺnĺĺnyzati fulajdonri lakások elidegenítésre történő kiielöléséľe

A napiľendet nyilvĺĺnos tilésen kell tĺáĺgyďni, a hatĺározat e|fogadásźhoz egyszeľíí szavazattĺibbség
szĹikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi tr
Embeľĺ Erőforľás Bizottság véIeméĺyezí E
Hatfu ozati jav aslat a bizottság széľmLźr a:

A Vaľosgazdálkodĺási és Pénnlgyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺileftrek az eIőterjesztés
meg!Árgyalásźń.

Tisĺelt Képvi selő-testtilet !

I. Tényállás és a dłintés tartalmának résdetes ismertetése:

A Budapest Fővráľos VtrI. keľiilet Józsefuiárosi onkormĺányzat (továbbiakban: onkoľmányzat)
Képviselőtestĺilete 52I/2005. (XII. 15.) száműhatározatźtval dĺjntött arról, hogy hirdetmény nélkii|i
közbeszerzési eljaľás lefolytatrásával új lakásokat, helyiségeket és garźasok'at szerez be a Corvin
Séúány Progľam lakásprogramjĺának keretében. A hatáľozatban foglaltak szerint kialakított lakásokkal
a Corvin Sét.ány Program keretében lebontĺásľa került önkormányzati bérlakások és magárrtulajdonú
lakások pótlása töľtént meg' Ebből a cetból kötött az ollkormźnyzat 2006. jlilius ZI-én ,J-akőingatlan
adásvéteĺi szerz-ődésť'a Budapest VItr., Vajdahunyad utcaZ3. beszerzésére vonatkozóan.

A Képviselő-testtilęt 58i2008. (II. 06.) számú hatźrozatźnak 5.) pontja alapjrín úgy döntöt! hogy
többek között a Budapest MII., Vajdahunyad utca 23. szánn alatti ingatlantjelöli ki hasnlosítźsraąz.z'a|
a feltétellel, hogy a lakásokat kizárőlag a Corvin Sétĺány Pľogram terÍiletéről bontiás miatt kiköltciző
fulajdonosok részére kell felhaszrálĺri cserelakásként, 2008. december 31-ig a Rehabilitrációs és
Varyonkeze lési Szer ződés rendelkezése i szerint.

A Budapest VItr. kerület, Vajdahunyad utca23 . szátm alaIti társasház 2008. éýgn.|''l.Ęt! ľ..-ts. IŮ?/



Jelenleg az onkormányzat tulajdonában 10 albetét ta|źńhatő 3922110000 tulajdoni hĺínyaddal, ez 6 ďb

lakás és 4 db nem lakás célú ingatlan (2 db teľemgaĺźzs,2 db tároló helyiség taro1ó-rekeszekkel). A 6

db lakásnak van bérlője, a nem lakás célú helyiségek köziil egy táľoló iires.

A nem lakás céljara szo|gá|ő helyiségeket a Képviselő-testiilet 58/2008. (tr. 06.) száműhatározatźnak
8. pontjában elidegenítésre kijelölte, ezért a helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntés
me ýlozata|źlr aj elenle g nincs szfü ség.

A lakásbéľlemények megvásĺáľlrás{ára 3 db vételi kérelem érkezett 201ó. februárig. A megvásárlás
előfeltétele, lrogy a 6 db ĺjnkormźnyzati tulajdonú lakás elidcgcnítósre ki leryen jelölve. 

^kijelötéshez a bérlők 25 Yo-źnak vételi szándéknyilatkozata szükséges, mely feltétel teljestilt' mivel a
lakásbéľlők 50 Yo-a nýjtott be vételi kérelmet. Az egyes elidegenítésekről a Vĺĺrosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság jogosult diinteni a későbbiekben.

Az épület elhelyezkedése IIVT területet érint. A Rév8 Zrt. tráĺgyi ingatlan elidegenítésre történő
kijelölésének akadźúyát nem látją kiilönös tekintettel aľľą hogy a Corvin SéĹány ProgÍam
lakáspro gľamj ą am iéľt a hán épu|t, |ezźnlu|t.

A lakásbértemények esetében avéte|źrat az önkormĺányzat tulajdonában á1ló lakĺások elidegenítéséről
szólrő 3312013. (vtr. 15.) önkorľrźnyzati rendelet 20. $ alapjĺán kell meghatźrronli. E szerlnt az
ö'nkoľmányzati eszközökbő| szerzett lakás vételĺáľa nem lehet kevesebb a lakás szeľzéskori értékénél.

A vételĺáľ meghatiáľozásálnái az önkoľmányzati eszközökből szerzett lakás szeľzéskori értékét kell
ťrgyelembe ,,*''i, ha a forgalmi értékbecslés alacsonyabb értéket állapított meg. onkormźnyzati
eszközökbő| szerzętt lakásnak minősiil minden olyan lakás, amely nem térítésmentesen került az
államtól az onkormányzat tulajdonába, hanem azt az Önkormányzat onmaga létesítette, vagy
tulajdonjogát megállapodás a|apjźn, illetőleg egyéb módon szereńę.

Mindezek alapjrín az e|őzetes kalkulációk szerint, ha minden bérlő megvásĺárolja a lakásbérleményét.

azok elidegeńĺteseool várható bevétel 300.000,- Ft-os m2 áĺra| számo|va, a 6 db, összesen 210 m2

alapterületíĺ lakás esetében 63.000.000,- Ft. A lakások megvásáľlásźtnáů a bérlők esetlegesen igénybe

vehetik a CSOK nýjtotta kedvezĺnényeke! amely kedvezmény miatti ingatlanpiaci fellendiilés a
forgalmi éľtékben is megmutatkozik.

Az épületben az onkormźnyzatnak havonta 129.881,- Ft közös költség fizetési kötelezettsége van,

amelyből a lakásokra 65.100,- Ft vonatkozik.

Fentebb leíľtalľa tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testíiletnek, hogy a Budapest VIII. kertilet,

Vajdahunyad l. 23. szám a|atti, 35669 hľsz.-ú tĺáľsashĺázban ta|źihatő 6 db önkormźnyzati tulajdonú
lakást is jelölje ki elidegenítésre. A vételĺár mértéke a mindenkor hatalyos lakás elidegenítési
rendeletben kerĺil megállapítĺásra' amely a jelenleg hatĺälyos rendelkezések szerint a foľgalmi érték

I00 Yo-a, amely összeg nem lehet kevesebb a szerzéskori értéknél.

II. A beteľjesztés indoka

A lakások elidegenítésre történő kijelölése a Képviselő-testiilet hatáskörébe taĺtozik.

m. A dłintés célja' pénzĺigyĺ hatása

A döntés előnyös az onkormányzat szÍlmáĺa, mivel az értékesítésből befolý bevétel a családok
lakásvásárlásĺának támogatásána irĺányuló jogszabályvźĺ|tozźs hatźsfua valószÍniĺleg magasabb lesz a

bekerülési értéknél, az adásvételi szerződés megkđtéséig pedig bérleti dij bevétele keletkezett az
Ónkormrányzatnak.

Az ngat|anok éľtékesítésével az onkoľmányzat költségvetésí bevételhez jut.

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormźnyzattulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. CVtr. 15.) ĺinkormányzati
ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. $ (1) bekezdése szerint a lakások elidegenítésének feltétele,

hog1ĺ az épĹilete! valamint a benne lévő lakásokat a Képviselő-testiilet elidegenítésre kijelölje. A (2)

bekezdés a|apjän, az épi|et elidegenítésre való kijelölésére vonatkozó előterjesztést a lakás és

helyiségbérlłik 25 %o-a á\ta| benyújtott vételi kérelem alapján a feladattal megbízott varyonkezelő

szervęzetkészíti el.

A Rendelet 20. $ (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzati eszközökből szerzett lakás vételłáľa

nem lehet kevesebb a lakás szerzéskori bekeľülési éĺtékénél. A vételaľ meghatározásźnái az

//
ďŕ,,

l/



önkoľmányzati eszk<jzökbó| szerzett |akás szerzéskori minimum értékét kell figyelembe verĺri' ha a
18. $ alapján elkészült forgalmi értékbecslés alacsonyabb értéket állapított meg.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt KęviselőtestĹiletet, hogy az ingatlanok elidegenítésľe töľténő
kijelölésével kapcsolatos d<jntését meghozri szíveskedjék.

Határozlti javaslat

. . . . . . ./2O1 6. (. . . . . . ) számú Képviselő-testtiletí határozat:

A Kę'pvisęlő-tęshi|ęt ligy ĺĺŕint, hogy a Ruĺĺapest VIII. keĺĹile.t, Vajdahunyad utca 23. sztrn a|atti,
35669 he|yrajzi szźmn ęületben taláÄhatő 6 db önkormányzati tulajdonú lakást elidegenítésre kijelöli.
A lakások vételárált a mindenkor haüílyos elidegenítési rendeletben, az önkorm źnyzati eszközökből
szerzett lakások vételarának megllatźrozásráľól szóló rendelkezések alapján kell megállapítani. A
hatályos rendelet szerint a vétę|źt az iĺgat|anforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték
|00%o-a, amennýben azmeghaladja a lalĺás szerzéskoń bekertilési é)Ítékét, mivel a lakás vételĺára nem
lehet kevesebb a lakas szęrzéskori bekerülési értékénél.

Felelős: Józsefuiárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatándó:- 201 6. marcius 3.

A dĺjntés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Józsefuĺárosi GazdálkodásiKozpontZrt
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|őteĄesztés előkészftőjénekjavaslata aközzététe|
módjara: a honlapon

Budapest, 2016. február Ĺ2. d,m
igazgatőság elnöke

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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