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Tisztelt Y źtosgazđźtlkodásiés Pénzügý B izottság

I.

szám alatti. 'lakás

!

Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ĺsmertetése

ABudapestVIII.kerület,SzemafoľutcaJI}szźnnaIatti,*re|yrajzíszámon

nyilvántartott, 35 m2 alapterületú, 1 szobás, a közös fulajdonbó| 3.g38l1}.ooo tula3aóni hĺínyaddal
rendelkező, komfoľtos komfortfokozatű lakás határozat|an időre, 2015. jaruźr 19-án kelt lakásbérleti
szerzőđésselbér|ő ńszére minőségi csere jogcímen kertilt bérbeadásra.|996. máju'-6-á' kelt bérleti szeľződéssel bérlője volt a Budapest VIII. keľtilet , oió''ffiuei.
I}z

utca|IDszámaIatti,26,9|m2alapteľületű,1szobás,komfonnélkülikomfortfokozatu

ĺinkormányzati |akásnak határozatlan időre sző|őan, A Humánszolgtitatási Bizottság 170/20|4. (vlľrl.zz.)
számuhatározata, valamint aYfuosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 930/20t4. (IX.01.) szrámú határozata
alapJTpl4. november |2. napjan a felek megállapodást kötöttek a Budapest VIil., Diószegi Sámuel utca
szám a|atti önkormányzati lakźs lakásbérletí szęrzőđésközös megegyezéssel töľténő
megsztintetéséről, egyidejűleg a Budapest VIII., Szemafor utcai
szám alatti lakas

bérbeadása mellett.

Bér1ő a két lakás kĺjzĺjttifoľgalmi éľtékkĺiltjnbozet S}%o-ának 50oÁ-át, ĺetto 712.500,-Ft-ot megfizette.

A Budapest VIII.,.Szemafor utca*zźtm a|atti épületben ta|á|hatő lakásokat és nem lakás céljáľaszo|gáIő
helýségeket az onkormźnyzat a 2I7l20I4. (XI.05.) szétrr.ű képviselő-testtileti döntés 3. pontjánuk e)
alpolrtja, ćs a koľĺíbbidtjntést rnrjtlosító 41/20|5. (II.19.) szłírrrúképvisclő-tcsttilcti d<jrrtésérrek1.) pontja
a|apjźn elidegenítés érdekébęnkijelolte.

bérlő meghatalmazottja útján 2016.

szeptember 01. napján vételi
szándékný|atkozatot nyujtott be a lakás megvésźtri'źtsaérdekében.A kérelemhez csatolta az érvényesbérleti
szeruődését,valamint a béľletidij megfizetéséről szóló nullás igazolást

A

lakás elhelyezkedése HVT teľületet érint. A Rév8 Zľt. tźrgýingatlan elidegenítésénekakadályát nem
Iátja,mivel a teniletľe vonatkozóan semmilyenszerzőđésbenvállalt kötelezettség nincs.
Bérlő kéréséľeaz Apprea|-Kollaľ Ingat|anszakéľtő Kft. (Kolláľ Zoltán) 20|6. szeptember 28-aÍI elkészítette a
lakásra vonatkozó értékbecslést,amelynek alapján a független szakérto Mozalk 8 Kft., (Gódor Lász|ő) źita|
20t6. olĺ:tóber 2I-én jóváhagyott, piaci forgalmi érték9.800.000,- Ft (280.000 ,- Ft/mz).
.{.'
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I

Javasoljuk' lrogy az onkormányzat adjameg az elidegenítést kizáró ok alól a felmentést, nrely alapján nenr
a|atti lakás a béľletiszerződés
idegeníthető e| a Budapest VIII. kerület, Szemafor utca{-szám
megkotésétől szánrított 10 évig, tekintettel arra' lrogy a |akásľa minoségi lakáscseľe jogcímen kötöttek
béľ|etiszerzodést, és a bérlő źita|fizętęĺdőlakás fbrgalmi értékkĹilönbozet összegét - aszociá|is ügyeket
gyakoľló bizottság javaslata a|apján- a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság csökkentette. Akizáró feltétel
alka|nazása alól a tulajdonosi jogokat:gyakoľló bizottság adhat felmentést. Az ingat|an vonatkozásában az
onkormányzat tu|ajdonában álló lakások elidegenítéséľő|sző|ő 3312013. (VII.15.) onkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 7. $-ban meghattrozott elidegenitésétkjzźlró egyéb ok nem áll fenn.
A felmentés nregadása és a lakás elidegenítésę az onkormányzatnak előnyĺĺs.A Képviselő-testület
10412015. (ry. 16.) száműhatározatttval elfogad-ottkozép és hosszú távű gazđasági programban a legalább
10 albetétet :artairmazó éptiletek esetében, ha az onkormányzat tulajĺlonában á1ló albetétek szárna legfeljebb
3 db' vagyas önkormźnyzati tulajĺloni hanyad 5%o a|atti, az eliđegenítésttűzte ki célul. Az elidegenítésa
döntéssel összhangban Van.

A

Budapest VIII., Szemafor utca
magántulajdonban van.

Jzám

alatti épiiletben 2 db albetét taláLhatő, me|ybő|

az

egyik már

Javasoljuk, hogy a Váľosgazrlálkođási és Pénzügyi Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. kerĹilet,
történő
szám a|atti lakás tekintetében abér|o,-észére
Szemafor utca I
(releváns
az
előterjesztés
1.
adatok
számú
értékbecslés
az
elkésziilt
forgalmi
eladási ajánlat kiküldéséhez,
mellékletében),valamint a Képviselő-testület 21712014. (XI.05) számuhatátozat 3. pont e.) alpontja alapjćn,
a HVT teľületre tekintettel, az ęrędeti kiutaló határozatban és az alapján kötott lakás bérleti szeľződésben
meghatározott a|aptertilet alapjan szĺímított,a vizmu, csatornamĹi közmŰrrendszer felťljítás kĺiltségeivel
megegyező, a|akásra alapterület arźnytlban eső összeg, azaz 2.002.041,- Ft vételár megjelölése mellett.
II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésévelkapcsolatos

đöntések meghozata|źra aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

az onkormányzat arua alapozva végezte el a kĺizmrifelújításimunká|atokat, hogy a
szźtrmaző bevétel biztosítja a munkálatok költségét. A bérlemények
elidegenítéséből
béľlemények
elidegenítésévelkapcsolatos döntés megllozata|a pénzigý fedezetet nem igényel. Az ingatlanok
elidegenítéséve|az Ônkormiínyzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenités az onkormányzat számźra
előny<!s, meľt a csökkęnő tulajdoni hányad tekintetében alacsonyabb kozös kciltség ťlzetésíkötelezettség
terheli, továbbá teljesül aZ az elv' hogy a lakásokľa lebontott vételar bevétel a felújításimunkálatokľa
megelőlegezett bruttő 192.195.911,- Ft kiadást fedezze. Amennýben a. tarsashźz va|arlilyen nagyobb
beruhźnásről dönt, azok koltsége is kisebb mértékbenterheli az onkormiányzatot, jelen ingatlan
értékes ítés év e| az Önkormány zat tulaj đonam e gs zrinik
,ą. vĺe.v-telepen

IV. Jogszab ályĺ kiirny ezet

Az

onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szo|ő 33/2013. (VII.15.) ĺlnkoľmźnyzati
rendelet (a továbbíakban: RendeleĐ 2. $ (2) bekezđéseszabályozza a dontési jogkörĺiket, amely szerint 100
millió forintot meg nern haladó bekĺjltĺizhető forgalmi értékrĺlakás elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási
és Pénziigyi B izottság dont az elide genítésrőI.
A Rendelet 15' $ (1) bekezdése alapjan az e|adtsí ajanlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése
a|apján adható ki a vevő tészérę.
Rendelet 7.s (1) r) bekezdése aIapján,,Függetlenül attól, hogy az épület elidegenítésre való kijelölése
mikor történt, a lakás nem elidegeníthető, ha a lakásľa minőségi csere jogcímen köt<jttek béľletiszerzodést
és a bérlő ź]ta| fizetendő lakás forgalmi éľtékkiilönbözet osszegét - a szociális ügyeket gyakorló bizottság
javas|ata alapjźn _ a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság bármely mértékigcsökkentette, a bérleti
szerzódés megkötésétő| szźlmított10 évig.

A
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A

Rendelet 7.$ (3) belezdése szerint az (1) bekezdés f' r) -t) pontjában megjeltilt kizáró feltételek
alkalmazása alól a feladattal megbízott vagyonkeze|ő szevezet javaslatáľa, a tu|ajdonosi jogokat gyakoľ|ó
bizoÍtság az elidegenítésrevaló kijelölés után adhat felmentést.

A

Rendelet 7. $ (5) belkezdése alapján a felmentés megadása feltételekhez is köthető, amelyeket ilyen
értelmű döntés esetén az adásvéte|i szerz()désben rögzíteni kell. Az (1) r) és t) pontjai esetében a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság az e|idegenítésitilalom alól felmentést adhat akkoľ is, ha abér|ő a ke.dvězmény
címénadott cscjkkentés összegét nem ťlzętte meg, de abban az esetben a bér|ó a forgalmi érték1 O0 %-źń
köteles vételárként megfizetni ' ,Avétę|är megfizetéséresemmilyen kedvezmény nem adható.

Az

elővásáľlási jog gyakoľlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján történik: ,,Ha a lakás az állam
tulajdonból térítésmentesen,került.azonkormányzat tulajdonába, a bér|ók elovásárlási joguk a|apján
vásárolhadák mcg a lakást.''

A

Ręndelet 27. $-a a|apján a HVT terĹiletén lévő lakás esetén a Képviselő-testület hozzájćru|ásával a
rendeletben foglaltaktóI el lehet térni, ha a befektetési területľe vonatkozó szerződés teljesítéseérdekében
szükséges.

A Képviselő-testület 2I7/2014. (XI.05.) számú határozatáĺak

3. pont a.)-o.) alpontjai, valamint a képviselőtestület döntését módosító 4t/2015. (il.19.) számú határozat 1.) ponda a|ap1án a MÁv-telepen elhelyezkedo
lakások és nem lakás céljára szolgáló helýségek elidegenítésre történő kijelĺilésemegtörtént.

A Képviselő-testiilet f|7l2ol4. (XI.05.) számýhatározatának 3. pont e.) alpontja és 4|l2O|5' (II.l9.) számú
képviselő-testtileti hatärozat l.) pontja a|apján: ,,A hattrozatlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetében a
vételár a kijeltilés időpontjában hatályban lévő rendelęt 27 . $-a alapján a HVT teľületľe tekintettel az eredeti
kiutaló hatĺírozatban és lokós bćrlcti szcľződćsbcn mcghatźtozott alapteľület alapján a vizlllu, csa|'oľnamű
kozműľendszeľ felújítás költségeivel megegyezo, a lakásľa alapterület arányélban eső összeg. A helyiségek
vétę|áta az e|idegenítésidejében hatáIyos önkormányzati rendelet a|ap1án kerül megállapításra.''
Fentiek a|ap1źn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁROZATI JAVASLAT
.......120|6.(..... .) szźtmuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatćrozat
AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy d<int, hogy
1.) felmentést ad az

ingatlan-nýlvántaľtásban.rDhe|yrajzi

szĺímonnýlvántartott, természetben a

BudapestVIII.keľület,Szemafoľutcattszźma|atti,35m2alapteniletű,1szobás'

komfortos komfort fokozatu lakás vonatkozźsában fennálló elidegenítéstkizárő feltétel _ minőségi csere
és a forgalmi értékkĺilönbözet csökkentése esetén a bérleti szeruódés megkotésétől számított 10 éves
tilalom - alól.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Hatándő:20l6. november

í4.

2.) hozzájźru| az ingat|arl-nýlvántartásban
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yi lvantarto tt, term és zetb en a

BudapestVIII.kerÍilet,SzemafoľutcaGszttma|atti,35m2alapteľületű,1szobás,

komfortos lakásra hatttrozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő részéretörténő eladási
ajźn|at kiktildéséhez, az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésérőlszőIő 33/2OI3.
(V[.15.) önkormĺányzati rendelet 27. s bekezdésében' a Képviselő-testtilet 2|7/2014. (XI. 05.) és
4Il20I5. (II.19.) száma határozataiban meghatározottak szerint, a vízmu-, csatornamű közműľendszer
felújításköltségeivel megegyezo, a lakásra az eredeti kiutaló határozatban és az alapján kötött
,,,,
'j'j'

lakásbérleti szeľzodésben meghatározott. alapteľü|et arányában eso 2.002.041,- Ft összegű éľtékl00 %ával nregegyező összegíJ.,2.002.041,- Ft Vételár közlése mellett.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yongazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 20|6. november 14.

3.) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti eladási ajánlat
ki ktil dé sére. val am i nt az adásv ételi szer ző dés aláír äsźra.

FclclősÍ

Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatoja
Hatźľidő:2016. december 31.

.A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Kö
A lakosság széles köĺet éľintődöntések esetén.az e|oterjesztés előkészítoj

Zrt.

javaslata

mődjára: a honlapon

Budapest, 2016. november 8.
Ors
kodási
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1.

szám melléklet

Béľló neve, vételi kéľelem
beny jtásának dátuma:
2016. szeptgmber

,

Az ingaflal adatai
Hrsz:

1.

Béľ|ó javáľa Íigyelembe vett

éľtékniiveló
beľuházás iisszege

m2

Komfortfokozat
Nyilvántart.szeľ

Szobaszám:

35

komfoľtos

I

:

Miĺszaki ál|apot |eíľása:
éŕékhensléę
czerinÍ

Ertékbecslésben meghatár ozott adatok
Az éľtékbecs|óáltal megállapított
bektilttizhetó foľgalmi éľték:

Fajlagos m2

Értékbecslés
készítóje' és dátuma:

á,ľ:

--

Appreal Kollár Kft.

(Kollár Zo\tán)

9.800.000,- Ft

2016. szeptember 28.
jÓváhagyva: Mozaik 8

280.000,- Ft

Kft.(Gődor Lász|ő) f0I6
oktÓber

Yételáľ
(fel jításĺkiiltség
100 7o-ában):

2.002.041,-Ft

Bérleti díj Ft/
hő + Áfa:
13.345,-Ft

onkoľmányzati Onkoľmányzati
tulajdoni
albetétek szíma
hĺínvad
r(2)

39,39%o

2l.

Egyéb adatok
Eladást

kiz ró

feltétel fennáll-e:

IGEN/NEM

Bérleti díj mértéke:

Ktiztis kiiltség:

kĺjltséselviĺ

14.928,-Ft

Elidegenítés
kezdeményezése
onkormányzat

á|taybér|ii áilta|

Bérleti jogviszony
kezdete és jogcíme :
2015.januar 19.
minosési cseľe

Fizetési moľál:
megfelelo

;:.--'

