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egyes önkormányzati tulajdont. in gatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi
Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Esélyegye nlőségi

d ön tésekről

Bizotts~1g!

A Ké pvi se l ő-tes tül et és a Pénz ügyi és Kö ltségvetési. Tulajdonosi és Vagyongazdá lkodási
Bizottság (a továbbiakban: PTB ) 20 15 és 20 17 között több tucat, az Ön.kormányzat
tu lajdoná ban l évő ingatlan érté k esítésé rő l szóló e l őterj esztést tárgya lt meg. Az
e l ő te1j e z tésekben az e l ő te 1j esztők o lyan ingatla nok e lidegeníté é re tettek javaslatokat.
XV . ke rüle ti Ö nko rmányzat Gazdasági- és
me lyek meg fe le ltek Budapest Főváro
Társada lom-. Kö rnyezet- és Terüle tfej lesztés i Programj ában rögzített kritériumnak.
nevezetesen, hogy az Önkormányzat a bérbeadás útj á n gazdaságosan nem hasznosítható üres
ingatla nja it megpró bá lj a miné l nagyobb számba n é rtékesíteni.
Je le n e l ő te rj esztés újabb ingatlanok é rtékesítésére tesz javaslatot. Az
ingatlano k esetében a polgármeste ri vezetés a döntési javaslata i során a
id őszak ingatl ané rté kesítési döntési j avas lat a lape lve it a lkalmazta :
á rverés útján olya n ingatla n esetében, a ho l a tá rgyi ingatlan rossz
fe lújítása Önko rmányzatunk számára gazdaságta lan.

értékes ítésre kijelö lt
20 15 és 20 17 közö tti
ingat lan é n é kesítése
m üszak i á llapotú és

Az e lő te rj eszt és ben tárgyalt ingatla nokró l e lmo ndha tó - aho l lehe tett ott átlagszám ítás
mód szeré t a lkalmazva - , hogy
• 20 10 és 20 18 közötti idősza k óta nincsenek bérbe adva (átlag: 20 14 ).
• 21-33 rn 2 a la pte rületüek (átlag: 28).
• 3.500.000 és 8.320.000 Ft közé esik egy-egy ingatlan becsült fo rgalmi é rté ke (átlag:
5.830.909 Ft, ill. 208.925 Ft/ m 2 ).
• 69.600 és 155. 700 Ft/év közé esik egy-egy ingatlan fennta rtási - ki zárólag közös
kö ltség és közmü a lapd íj - költsége (mindösszesen: 1.1 94.984 Ft/év. á tlag: 108.635
Ft/év),
• 1.880.000 és 9.000. 000 Ft közé esik egy-e gy ingatlan m üszak i tartalmú fe lúj ítása
(mindösszesen: 50. 120.000 Ft, átlag : 4.556.364 Ft, ill. 163.257 Ft/m 2 ) .
• 5.136 és 144.000 Ft/é v közé es ik egy-egy in gatl an bérbeadásábó l várh ató bevéte l kö ltségelvü bérbeadás esetén , ne m számolva karbanta rtási. fel új ítási köl tséggel (mindösszesen: 542.514 rt/év. átlag: 49.3 19 Ft/év),
• 4 db komfo11 né lküli. 2 db fé lkomfortos és 5 db komfortos lakás.
• rossz mű szaki állapotúak,
• fe lújításuk az önkormányzat számára gazdaságtalan.
• nem esnek e lidegenítési korlá tozás hatá lya al á.
A PALOT A-HOLDl G Zrt. á lta l készített é rté kbecslés. valam int kö ltségelemzést ta rta lmazó
szakma i dokume ntác ió alapj án tá rgyi ingatl anok esetében Ö nko rmányzatunk é rdeke. hogy
valamenny i ingatlant á rverés útjá n a legmagasabb véte li ajánlatot tevőnek értékesítse.

Jelen előterjesztésben tárgyalt ingatlanok értékesítésére vonatkozó fontosabb közös szabályok
az alábbiak:
A XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésének szabályairó l szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet)
•

3. § (1) A lakásokat
d) árverés vagy árverésen kívüli vétel, (árverésen kívüli vétel tekintetében a lakás és
helyiség az Ltv. 49. és 58. §-aival érintett.)

•

történő kijelölésről [. ..] az Egészségügyi, Szociális és
Bizottság dönt, ha az elidegenítésnek az Ltv.-ben és e rendeletben
meghatározott egyéb feltételei is fennállnak, és a lakás, hely iség, tetőtér vagy
önkormányzati tulajdonrész forgalmi értéke nem haladj a meg a nettó 20. OOO.OOO. - Ftot

6.

§ (1) A vételre

Esélyegyenlőségi

•

6. § (2) A döntés során minden esetben értékelni kell:
a) a lakás, vagy helyiség kerületfejlesztéssel, szabályozási tervvel érintettségét,
b) fenntartásának gazdaságosságát,
c) műszaki állapotát,
d) minden olyan jogi tényt, körülményt, amely az értékesítést, vagy a vagyontárgy
megtartását indokolja.

•

7. § tételesen felsorolja azon kritériumokat, melyek közül akárcsak egy megléte esetén
a tárgyi lakás vagy helyiség nem elidegeníthető.

•

8. § A Kt. az e rendeletben meghatározott fe ladatok végrehajtására, a kötelezettségek
teljesítésére szerződés alapján:
a) a Palota Holding Zártkörű Részvénytársaságot; mint vagyonkezelő szervet,
kijelölhet.

•

12. § (1) Bérleti és elővásárlási j oggal nem terhelt üres lakást és helyiséget e
rendeletben meghatározott kivételekkel a hasznosítás érdekében árverés útján kell
értékesíteni. Az árverés kiírásáról a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogot gyakorló
dönt.

•

13. § Az árverés menetére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 33/ 201 3. (IX. 30.) önkormányzati rendelet J. mellékletében
foglaltak alkalmazandók.

•

15. § A lakás, helyiség, vagy egyéb tulajdoni rész forgalmi értékének megállapítása
értékbecslés alapján történik.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet
•

13. § (2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére [. ..]
irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékét ingatlan [. ..]
esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.

2114

1. Adria u. 13. fszt. 4.
Az ingatl an-nyil vántartásban 82265/0/N2 helyraj zi számú, természetben Budapest X V.
2
kerület, Adria u. 13. fszt. 4. szám alatti, lakás megnevezésü, 30 m nagyságú, per-, teher- és
igénymentes ingatlannak Önkormányzatunk l/ l arányban tu lajdonosa.
1. Adria u. 13. fszt. 4

A la kás címe, tu la jdoni viszonya
Helyrajzi szám
82265/0/ A/2
Adria u. 13. fszt. 4.
Cím
A lakás/üzlet alapterülete (m-)
30 nm
Telek területe (m") (tu lajdo ni hányadra eső rész)
100.6 nm
Lke-1 /HZ0-3
Övezeti besorolás
Önálló ingatlan/társasház
társasház
93/2 17 azaz 43 %
Önkormányzati/nem önkormányzati tulajdonhányad
7 lakásból 3 önkormányzati
Önkormányzati/nem önkormányzati lakások száma (db)
A lakás mű s za ki para méterei
tégla
Típusa
felújítandó
Allapot
Ko mfo rtfokozat
komfo rtos
jelenleg semmil yen é l ő köz m ű nincs bekötve.
vezetékes gáz. elektromos áram, vezetékes víz
K özrnű e l látottság
és csatorna közm ű ve l rendelkezett
földszintes
Epület szintjei
ud var van
Kert- vagy közterül et kapcsolat
az utcán megoldott
Parkolás
szoba, kon yha. fürdő+wc
Helyiségek száma, fun kc iója
Pénzügyi paraméterei
6.660.000 Ft áfamentes
Az ingatlan fo rga lmi értéke az é11ékbecslés alapján
20 16.0 1. 1 1.
Az utolsó bé r l ő kiköltözött
155. 700 Ft közös költség és k öz mű
Fenntartás, müködtetés önkö ltségi ára (Ft/é v)
3.500.000 Ft
Mű szaki tartalmú fe lújítás költsége
62.040 Ft/év költségalapú bérbeadással
Várható nettó bevétel
számolva
56 év
Megtérül ési idö
PALOTA-HOLON IG Z rt. szakmai j avaslata, nyilatkozata
Az ingatl an árverés útján törté nő elidegenítésre javaso lt, mert
a fenntartása gazdaságtalan.
- a fe lújítást k övetőe n a beruházás nem térül meg.
Az ingatl an a társasház alap ító ok iraia szerint nem tarta lmaz e lővá sá rl ási jogról szóló be jegyzést.
Főépítész nyilatkozata
Az ingatlant a KESZ nem jelöli bontásra, ni ncs rehabili tác ióra kij elölt területen, és a telket ne m érinti
folya matban l évő, vagy tervezett telekalak ítás. Az eredeti fun kc iónak m egfel elően tovább ra is hasznosítható. Az
ingatlan nem esik a Rendelet 7. §-a szeri nt i elidegenítési korlátozás hatá lya alá.

2. Apolló u. 2/B. fszt. 3.
Az ingatlan-nyil vá ntartásban 82359/ 0/ B/3 he lyraj z i számú, természetben Budapest XV.
2
kerü let, Apolló u. 2/B. fszt. 3. szám alatti , ö rö klakás megnevezésű, 30 m nagyságú. per-,
teher- és igénymentes ingatlannak Ön.ko rmányzatunk 111 arányban tulaj do nosa.
2 A po11 o· u. 2/B. fszt. 3

A lakás címe, tulaj do ni viszonva
Helyraj zi szám
82359/0/B/3
Apolló u. 2/B. fszt. 3.
Cím
A lakás/üzlet alapterül ete (m-)
30 nm
98.6 nm
Telek területe (m 1 ) (tulajdoni hányadra eső rész)
Lke- 1/K-3
Övezeti besorolás
társasház
Önálló ingatl an/társas ház
222/ 1OOO azaz 22 %
Önkormányzati/nem önkormányzati tulaj don hányad
4 lakásból 1 önkormányzati
Önkormán yzati/nem ö nkormányzati lakások száma (db)
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A lakás

mű s za ki

paraméterei
tégla
felújítandó
komfo11os
j elenleg semm ilyen é l ő közmü nincs bekötve,
elektromos áram, vezetékes víz és csatorna
Közmüe 1Játottság
közmüve l rende lkezett
földszin tes
Epület szintjei
udvar van
Kert- vagy közterül et kapcso lat
az utcán megoldott
Parkolás
szoba, konyha. fürd ő +wc , előszoba
Helyiségek száma, fu nkc iója
Pénzügy i pa raméterei
Az ingat lan forgalmi értéke az értékbecslés alapj án
6.660.000 Ft áfamentes
20 17. 11. 16.
Az uto lsó bérlő kiköltözött
Fenntartás, müködtetés önkö ltségi ára (Ft/év)
73.740 Ft közös kö ltség és közmü
2.800.000 Ft
Müszaki tartal mú felújítás kö ltsége
144.000 Ft/év költségalapú bérbeadással
Várható nettó bevétel
számolva
Megtérül ési i d ő
19 év
PALOTA- HOLDN IG Zrt. szakma i javaslata, ny ilatkoza ta
Az ingatlan árverés útján történő elidegenítésre javasolt. mert
- a fen ntartása gazdaságtalan,
- a fe lújítást köve tően a beruházás nem térül meg.
Az ingatl an a társasház alapító okirata szerint nem tartalmaz elővásár l á s i jogról szóló bejegyzést.
Főép ítész ny ilatkozata
' .
t1
Az ingat lant a KESZ nem jelöli bontásra, nincs rehabi 1itációra kije lö lt területe n, és a telket nem errn
fol yamatban lé vő, vagy tervezett telekalakítás. Az eredet i fun kciónak meg fe l e l ő e n továbbra is hasznosítható. Az
ingatlan nem esik a Rend elet 7. §-a szerinti elidegenítési korl átozás hatálya alá.

T ípusa
Allapot
Komfo11fokozat

3. Apolló u. 44. fszt. 5.
Az ingatla n-ny ilvá nta rtásban 82464/0/A/5 he lyraj zi szá mú. természetben Budapest XV .
2
kerület, Apoll ó u. 44. fszt. 5 . szám a latti, lakás m egnevezésű, 26 m nagyságú. per-. tehe r- és
igény mentes ingatla nna k Önkormányzatunk 1/ 1 arányban tulajdonosa.
,
3...
A po 11'o u. 44
f szt. -5.
A lakás cí me, tulajdoni viszonva
Helyra jzi szám
82464/0/A/5
Cím
Apolló u. 44. fszt. 5.
A lakás/üzlet alapterülete (m-)
26 nm
Telek terü lete (m' ) (tu lajdoni hányadra eső rész)
1 10.9 nm
Övezeti besorolás
Lke- J/HZ- 1
Önálló ingatl an/társasház
társasház
Önkormán yzati/nem önkormányzati tulaj donhányad
87811 OOO azaz 88 %
5 lakásból 4 önkonnányzati
Önkormányzati/nem önkormányzati lakások száma (db)
A lakás m űsza ki paraméterei
Típusa
tégla
Allapot
felújítandó
Komfort fokozat
komfort nélkül i
jelenleg semm ilyen é lő közmü nincs bekötve.
elektromos áram. vezetékes víz és csato rn a
Közmüellátottság
közmüvel rendelkezett. fütés vegyes tüzelésü
kályha
fóldszintes
Epül et szintjei
Kert- va gy közterület kapcsolat
udvar van
Parko lás
az utcán megoldot1
szoba, konyha. wc
Helyiségek száma, funkció jil
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Pénzii2yi pa ra méterei
4.330.000 Ft áfamentes
Az ingatlan fo rga lmi értéke az értékbecslés alapján
20 10.12.31.
Az utolsó bér l ő kiköltözött
Fenntartás, müködtetés önköltségi ára (Ft/év)
124.440 Ft közös költség és közmü
Müszaki tarta lmú felújítás költsége
8.000.000 Ft
5. 136
Ft/év
költséga lapú
bérbeadással
Várható nelló bevétel
számolva
1558 év
Megtérülési idő
PALOTA-HOLDNIC Zrt. szakmai ja vaslata, nyilatkoza ta
Az ingatl an árverés útján tö rténő elidegenítés re javasolt, mert
a fe nntartása gazdaságta lan,
- a fe lújítást követőe n a beruházás nem térül meg.
Az ingatla n a társasház alapító okirata szerint nem tarta lmaz e l ővásárlási jo!rról szóló bejegyzést.
Főépítész nyilat kozata
..
Az ingatla nt a KESZ ne m j elö li bontásra, nincs rehabi 1itációra kijelölt terü leten. é a telket nem e nnt1
fo lya matban lévő . vagy tervezett telekalakítás. A7 eredeti funkciónak megfe le lően továbbra is hasznosítható. Az
ingatlan nem esik a Re ndelet 7. §-a szerinti elidegenítési korlátozás hatálya alá.

4. Arany János u. 4. fszt. 10.
Az ingatlan-nyilvántartásban 87271 /0/ N I 0 helyrajzi számú. természetben Budapest XV.
kerül et, Arany János u. 4. fszt. 10. szám alatti . lakás megnevezésű. 26 rn 2 nagyságú. per-.
teher- és igénymentes ingatlannak Önkormányzatunk 1/1 arányban tu laj donosa.
4. Ara ny J ános u. 4. fszt. 10.

A la kás címe, tu la jdoni viszo nya
8727 1/0/A/ IO
Helyra jzi szám
Aran y János u. 4. fszt. 10.
Cím
A lakás/üzlet alapterülete (m·)
26 nm
Telek területe (m·) (tulajdon i hányadra eső rész)
78, 1 nm
Lk-1 /HZ-4
Övezeti besorolás
társasház
Önálló ingatlan/társasház
61 /409 azaz 15 %
Önkorm ányzati/nem önkormányzati tulajdonhányad
Önkormányzati/nem önkormányzati lakások száma (db)
10 lakásból 2 önkormányzati
A lakás mű sza ki paraméterei
tégla
Típusa
Allapot
felújítandó
félkomfortos
Komfo rt fokoza t
jelen leg semmi lyen élő közmü nincs bekötve.
Közmüellátottság
elektromos áram, vezetékes víz és csatorna
közmü vel rendelkezett
Eoület szintjei
földszi ntes
Kert- va!!,y közterül et kapcsolat
ud var van
az utcán megoldott
Parkolás
l lelyiségek száma, funkciója
szoba, konyha, wc
Pé nzü2vi paraméte rei
Az ingatlan forgalmi értéke az értékbecslés alapján
5. 770.000 Ft áfamentes
Az utolsó bérlő kiköltözött
20 12.02.02.
Fenntartás. müködtetés önkö ltségi ára (Ft/év)
133.680 Ft közös kö ltség és J..özmü
~ lü sza ki tartalmú felújítás költsége
2.800.000 Ft
Várható nettó bevétel
64.860 Ft/év költségalapú bérbeadással számolva
Megtérülési idő
43 év
PALOTA-HOLDN IC Zrt. szakmai javas lata, n yilatkozata
Az ingatlan árverés útján tört é nő elidegenítésre javaso lt. mert
- a fen ntartása gazdaságtalan.
- a fel újítást követően a beruházás nem térül meg.
Az ingatl an a társas ház alapító okirata szerin t nem tartalmaz e l ővásárlá s i jogró l szóló beje!.(yzést.
Főép ít ész ny ila tkozata
Az ingatlant a KESZ nem jelöli bon tásra, nin cs rehabil itációra kijelölt terlileten, és a telket nem érinti folyamatban
l évő, vagy tervezett telekalakítás. Az eredeti funkciónak m egfe le l őe n továbbra is hasznosítható. /\z ingatlan nem esik a
Rendelet 7. §-a szerinti elidegenítési korlátozás hatálya alá.
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5.

Arany János u. 84. fszt. 6.

Az ingatla n-nyilvánta rtásban 84626/0/B/5 helyraj zi számú. term észetben Budapest XV.
2
ke rü let. Arany János u. 84. fszt. 6 . szám a latti , lakás megnevezésű, 34 m nagyságú. per-,
teher- és igénymentes ingatlannak Önkormányzatunk 1/ 1 ará nyban tulajdonosa.
5. Arany János u. 84. fszt. 6.

A lakás/üzlet címe, tu la jdoni viszo nya
84626/0/B/5
Helyra jzi szám
Cím
Arany János u. 84. fszt. 6.
A lakás/üzlet alapterü lete (m-)
34 nm
Telek terü lete (m 2) (lllla jdo ni hányadra eső rész)
88, 1 nm
Lk-1/HZ-9
Övezeti besoro lás
Önálló ingatla n/társasház
társasház
Önkormányzati/nem önkormányzati lakások száma (db)
5 lakásból 3 önko rmányzati
A lakás/iizlet mííszaki paraméterei
Típusa
té.gla
Allapot
felújítandó
Kom fo rtfokozat
kom fo rt nélküli
j elenleg semmil ye n é lő közmü nincs bekötve.
Közmüellátottság
vezetékes gáz, elektromos áram. vezetékes víz
és csatorna közmü ve l rendelkezett
Epület szintjei
fö ldszintes
Kert- vagy közterület kapcsolat
udvar van
Parkolás
az utcán megoldott
Helviségek száma, fun kciója
szoba. konyha
Pénzügyi paraméterei
Az ingatlan forgalmi értéke az értékbecslés alapjá n
4.280.000 Ft áfa mentes
Az utolsó bé rl ő kikö ltözött
20 11 .07.28.
Fenntart ás. müködtetés önköltségi ára (Ft/év)
148.308 Ft közös költség és közmü
Müszaki tartalmú felúj ítás kö ltsége
4.670.000 Ft
3 1.332 Ft/év költségalapú bérbeadá sal
Várható nettó bevétel
számo lva
Megtérülési idő
149 év
PALOTA-HOLON IG Zrt. szakmai javaslata, nvilatkozata
Az ingatl an árve rés útján történ ő elidege nítésre j avasolt, mert
a fenntartása gazdaságtala n,
- a fe lújítást köv e t őe n a beruházás nem térü l meg.
Az ingatl an a társasház alap ító oki rata szerint nem tartalmaz e l ővásá rl ás i jogról szóló bejegyzést.
Főépítész nyi la tkozata
..
Az ingat lan t a KESZ nem j elöli bontásra, nincs rehabil itác ióra kijelö lt területen. és a telket nem enn t1
fo lyamatban l évő, vagy tervezett te lekalakítás. Az eredeti funkc ió nak m egfe lelően továbbra is hasznosítható. Az
ingatlan nem esik a Rendelet 7. ~-a szerint i elidegenítési korl átozás hatá lya alá.

6.

Bácska u. 11. fszt. 12.

Az ingat la n-n yilvántartásban 87567/0/ B/ 1 he lyraj zi számú, természetben Budapest XV.
2
ke rüle t. Bácska u. 1 1. fszt. 12. szám a latti , lakás meg nevezésű, 30 m nagyságú, per-. te her- és
igénymentes ingatla nnak Önkormán yzatunk 111 arán yban tulajdonosa.
6. Bácska u. 11 fszt
. . 12

A lakás címe, tu lajdoni viszonya
Helyra jzi szám
87567/0/B/ I
Cím
Bácska u. 1 1. fszt. 12.
A lakás/üzlet alapterü lete ( 111-)
30 nm
Telek területe (1ii-) (tula jdoni hányadra es ő rész)
85, l nm
Övezeti besorolás
Lk-1 /HZ-7
Önálló ingatla n/társasház
társasház
Önkorm ányzati/nem önko rm ányzat i tulajdonhányad
92/432 azaz 2 1 %
Önkorm ányzati/nem önkormányzati lakások száma (db)
1l lakásból 3 önkormányzati
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A lakás

paraméterei
tégla
felúiítandó
kom fort nélkü li
jelenleg semmilye n é l ő közmü nincs bekötve,
elektromos áram , vezetékes víz és csatorn a
Közmüellátottság
közmüve l rendelkezen
földszintes
Epület szintjei
ud var van
Kert- vagy közterület kapcsolat
az utcán megoldott
Parkolás
szoba, konvha, fi.irdő -rwc
Helyiségek száma, fun kc iója
Pénzih?:vi paraméterei
6.660.000 Ft áfamentes
Az ingatlan fo r.galmi értéke az értékbecslés alap ján
20 18.09.25.
Az utolsó bér lő kiköltözött
106.440 Ft közös költség és köz mű
Fenntartás, müköcltetés önköltségi ára (Ft/év)
4.670.000 Ft
Műszak i tartalmú fe lújítás költsége
37.560 Ft/év kö ltségalapú bérbeadással
Várható nenó bevétel
számolva
149 év
Megtérülés i id ő
PALOTA-HOLDNIG Zrt. szakm a i ia vaslata, nvilatkozata
Az ingatlan árverés útján t örténő elidegenítésre j avasolt, mert
- a fenntartása gazdaságtalan,
a felúj ítást k öve t őe n a beruházás nem térül meg.
Az ingatlan a társas ház alapító okirata szerint a tu lajdonostársakat e lővásárlás i jog illeti meg.
Főépítész nyilatkozata
Az ingatlant a KESZ nem jelöli bontásra. nincs rehabi 1itác ióra kij elölt terül eten, és a telket nem érinti
fo lyamatban lévő, vagy tervezett te lekalak ítás. Az eredeti funkciónak megfe l e l ően továbbra is hasznosítható. Az
ingatlan nem es ik a Rende let 7. §-a szerinti elidegenítési korl átozás hatálva alá.
műszaki

Típ usa
Allapot
Komfortfokozat

7.

Bem u. 42/B. fszt. 2.

Az ingatlan-nyil vánta rtásban 879 25/0/A/ l helyrajzi számú, természetben Budapest XV.
2
kerüle t, Bem u. 42/B. fszt. 2. szám a la tti. la kás megnevezésű, 29 m nagyságú, pe r-, teher- és
igénymentes ingatla nnak Ö nkormá nyzatunk 111 a rá nyba n tul ajdonosa.
7 Bem u 42/B fszt 2

A lakás címe, tulajdoni viszonya
87925/0/AJ 1
Helyraj zi szám
Bem u. 42/B. fszt. 2.
Cím
29 nm
A lakás/üzlet alapterülete (m2)
28,6 nm
Telek területe (m-) (tulajdoni hányadra eső rész)
Lk- 1/ HZ0-6
Övezeti besorolás
társasház
Önálló ingatlan/társasház
29/306 azaz 9 %
Önkormányzati/nem önkorm ányzati tu lajdonhányad
6 lakásbó l 1 önkormányzati
Önkormányzati/nem önkonnányzati lakások száma (db)
A lakás mííszaki paraméterei
tégla
Típusa
fe
lújítandó
Allapot
Komfo rtfokozat
komfortos
jelenleg semmi lyen é l ő köz mű nincs bekötve,
vezetékes gáz, elektromos áram. vezetékes víz
Közmüellátottság
és csatorna közmü vel rendelkezett
emelet + tetőt é r
Epület szint jei
udvar van
Ken - vagy közterület kapcsolat
az utcán megoldott
Parkolás
szoba, konyha, fü rd ő+ wc. előszoba
Helyiségek száma. fun kciója
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Pénzügyi pa r a méterei
Az ingat lan forn.a lmi értéke az értékbecslés alapján
7 .3 10.000 Ft áfamentes
Az utolsó bér l ő kiköltözött
2018.09.03.
Fenntartás. működtetés önköltségi ára (Ft/év)
69.600 Ft közös költség és közmű
Műsza ki tartalm ú felújítás költsége
1.880.000 Ft
69.600 Ft/év költségalapú bérbeadássa l
Várható nettó bevétel
számolva
Megtérülési i dő
2 7 év
PALOT A-HOLDN IG Zrt. sza kmai javas lata, nyi la tkozata
Az ingat la n árverés útján történő e lidegenítésre java o lt, mert
- a fe nntartása gazdaságtala n,
a felújítást követöe n a be ruházás nem térül meg.
Az ingatlan a tá rsasház alapító okirata sze ri nt a tul ajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.
Főé p í t ész ny ilatkozata
Az ingatlant a KE SZ ne m jelöli bontásra. nincs rehabi 1itációra kijelölt terül eten, és a telket nem érin ti
folya matban l évő, vagy tervezett telekalak ítás. /\z eredet i funkciónak megfelel őe n továbbra is ha zno itható. Az
ingatl an ne m esik a Rendelet 7. §-a sze rinti elidegen ítési korlátozás hatálya alá.

8.

József Attila u. 53. fszt. 5.
Az ingatla n-ny il vántartásban 82730/0/C/5 he lyrajzi számú. természetben Buda pest XV.
2
kerület. József Att ila u. 53. fszt. 5. szám alatti, lakás megne vezésü, 26 m nagyságú. pe r-.
te her- és igénymentes ingat la nna k Önko rmá nyzatunk 1/ 1 ará nyban tulajdonosa.

8. .József Att ila u. 53. fszt. 5.
A lakás címe, tulajdo ni viszonya
Helyra jzi szám
82730/0/C/5
Cím
József Att ila u. 53. fszt. 5.
A lakás/üzlet alapterülete (m-)
26 nm
Telek terül ete (m-) (tulajdoni hányadra eső rész)
88.7 nm
Övezeti besorolás
Lke-1 / HZ-I
Önálló ingatlan/társasház
társasház
Önkormán yzati/nem önkormán yzati tu Jajdonhányad
7412 13 azaz 35 %
Önkormányzati/nem önkormányzati lakások száma (db)
7 lakásból 3 önkormányzati
A la kás müszaki paraméterei
Típusa
tégla
Allapot
felú jítandó
Kom fart fo kozat
komfortos
jelenl eg semm ilyen é l ő k özmű nincs bekötve.
Közrnüel látottság
1.- ezetékes gáz, elektromos áram. vezetékes víz és
csatorna közműve l rendelkezett
Epiilet szin tjei
földszintes
Kert- vagy közterül et kapcsolat
udvar van
Parkolás
az utcán megoldon
l lelyiségek száma, fu nkc iój a
szoba, konyha. wc
Pénzii!!.vi paraméterei
Az ingatlan forgal mi értéke az értékbecslés alapján
5.770.000 Ft áfamentes
Az utolsó bérlö kiköltözött
20 16.0 1.1 1.
Fenntart ás, müködtetés önköltségi ára (Ft/év)
104.208 Ft közös költség és közmü
Müszaki tartalmú felújítás költsége
3.900.000 Ft
25.368 Ftlév költségalapú bérbeadással számolva
Várható nettó bevétel
Megtérülési idö
154 év
PA LOTA- HOLD NIG Zrt. sza kmai j avaslata, nvilatkoza ta
Az ingatl an árverés (llján történö elidegen ítésre ja' asolt. mert
a fenntartása gazdaságtalan.
- a felúj ítást követöen a beruházás nc111 tériil meg.
Az ingatl an a társasház al apító okirata szeri nt nem tartalmaz el ővá s á rl ás i jogról szóló bejegyzést.
Főé pít ész nyil at kozata
A7. ingatl ant a KESZ nem jelöli bontásra. ni ncs rehabil itációra kijelölt terület en. és a tclJ..et ne111 érinti folya matban
lévö, vagy tervezett telekalak ítás. Az eredeti funkciónak megfe l e l ően továbbra is hasznosítható. Az ingatlan nem esi k a
Rendelet 7. §-a szerint i elidegenítési korlátozás hatálya alá.

-
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9. Klebelsberg Kunó u. 64. fszt. 6.
Az ingatlan-nyilvántartásban 82803/0/A/6 helyrajzi számú, te1111észetben Budapest XV.
kerület. Klebelsberg Kunó u. 64. fszt. 6. szám alatti, lakás megnevezésü, 21 m2 nagyságú, per, teher- és igénymentes ingatlannak Önkormányzatunk 1/1 arányban tulajdo nosa.
9 h'. Ieb e1s b crg K uno u. 64. fszt. 6
A lakás címe, tu lajdoni viszonya
Helyrajzi szám
82803/0/ A/6
Cím
Klebelsberg Kun ó u. 64. fszt. 6.
A la kás/üzlet alapterül ete (mL)
2 1 nm
Telek területe (ml) (tu la jdoni hányadra eső rész)
80,8 nm
Övezeti besorolás
Lke-1/HZ-1
Önálló ingatlan/társasház
társasház
4 1/1 86 azaz 22 %
Önkormányzat i/nem önkormányzati tulajdonhányad
Önkormányzat i/nem önkormányzati lakások száma (db)
6 lakásból 2 önkormányzati
A la kás mííszaki pa ra méterei
Típusa
tégla
Allapot
felújítandó
komfort né lküli
Komfort fokozat
jelenleg semmi lyen él ő közmü ni nc. bekötve.
Közműe llátottság
vezetékes gáz. elektro mos áram, vezetékes víz
és csatorna közművel rendel kezen
fö ldszintes
Epület szintjei
ud var van
Kert- vagy közterület kapcsolat
Parkolás
az utcán megoldott
szoba, konyha
Helyiségek száma, funkciója
Pénzü!!.vi paraméte rei
Az ingatlan forgalm i értéke az értékbecslés alapján
3.500.000 Ft áfamentes
20 14.04.03.
Az utolsó bé rl ő kiköltözött
Fenntartás, müködtetés önköltségi ára (Ft/év)
72.660 Ft közös költség és közmü
Müszaki tartalmú felúj ítás költsége
4. 100.000 Ft
28 . 140 Ft/év köl tségalapú bérbeadással
Várható nettó bevétel
számolva
Megtérülési id ő
146 év
PALOTA- HOLO NIG Zrt. szakma i javas la ta, nvilatkozata
/\ z ingatlan árverés útján t örté nő elidegenítésre javasolt. mert
a fenntartása gazdaságtalan.
- a felújítást követőe n a beruházás nem térül meg.
/\z ingatlan a társasház alapító okirata szerint nem tartalmaz e l ővásá r l ás i jogról szóló bejegyzést.
Főépí t ész nyilatkozata
Az ingatlant a KESZ nem jelöli bontásra, nincs rehab i1itác ióra kijelölt területen, és a te lket nem éri nt i
fol yamatban l évő, vagy tervezett telekal akítás. Az eredeti funkciónak m egfe le l ően továbbra is hasznosítható. Az
ingatlan nem esik a Rendelet 7. §-a szerinti elidege nítési korlátozás hatálya alá.

10. Radda Barnen u. 35. fszt. 4.
Az ingatlan-nyí Iván tartásban 87 198/0/ A/4 helyrajzi számú. természetben Budapest XV .
kerü let, Radda Bamen u. 35. fszt. 4. szám alatti , lakás megnevezésü. 33 m2 nagyságú. per-.
teher- és igénymentes ingatlan nak Önkorm ányzatunk 111 arányban tul ajdonosa.

-

10. Riidd a Barncn u. JS. fszt. .t.

A la kás címe, tu lajdoni viszo nya
Helyrajzi szám
87332/0/ A/J
Cím
Radda Barnen u. 35. fszt. 4.
..,..,
/\. lakás üzlet alapterülete (111-)
JJ nm
Telek területe (m-) (tu lajdoni há nyadra cső rész)
114.4 nm
Övezeti besorolás
Lk-1 /HZ- I
Önálló inp,atlan/társas ház
társasház
48 1/ 1000 azaz48%
Önkormányza ti/nem önkorm ányzati tulajdonhányad
Önkormányzati/nem önkorm ányzati lakások száma (db)
4 lakásból 2 önkormányzati

9 / 14

A lakás

mű szak i

para méterei
tégla
Típusa
felújítandó
Allapot
komfortos
Ko mfortfokozat
jelenleg semmi lyen é lő közmü nincs bekötve,
elektromos áram, vezetékes V ÍZ és csatorna
Közmüel látottság
közmüvel rendelkezett
földszin tes
Epület szintjei
ud var van
Kert- vagy közterület kapcsolat
az utcán megoldott
Parkolás
e lőszoba, szoba, konyha, fürdő+wc, ka mra
Helyiségek száma, funkc iója
Pénzü2yi paraméterei
8.320.000 Ft áfamentes
Az ingatlan fo rgalmi értéke az értékbecslés alapján
20 11.06.28 .
Az utolsó bérlő kiköltözött
111.072 Ft közös költség és közmü
Fenntartás. müködtetés önköltségi ára (Ft/év)
9.000.000 Ft
Müszaki tarta lmú fe lújítás költsége
47.328 Ft/év költségalapú bérbeadással
Várható nettó bevétel
számo lva
190 év
Megtérül ési i dő
PALOTA-HOLDN IG Zrt. szakmai javas lata, nvilatkozata
Az ingatlan árverés útj án történő elidegenítésre javasolt. mert
- a fenntartása gazdaságtalan.
a felújítást követően a beruh ázás nem térül meg.
Az ingatlan a társasház alapító okirata szerint nem tartalmaz e lővásárlás i jogró l szóló bejegyzést.
Föéo ítész nvilatkoza ta
nem
jelöli
bontásra,
nincs rehabi 1itációra kijelölt területen, és a telket nem érinti
Az ingatlant a KESZ
fo lyamatban l évő, vagy tervezett telekalakítás. Az eredeti funkciónak m eg fe l e l őe n továbbra is hasznosítható. Az
ingatlan nem esik a Rende let 7. §-a szerint i elidegenítési korlátozás hatálya alá.

11. Wesselényi u. 34. fszt. 6.
Az ingatlan-nyi lvántartásban 85481 /O/ B/1 helyraj zi számú. tennészetben Budapest XV.
kerü let, Wesselényi u. 34. fszt. 6. szám alatti , lakás megnevezésü, 22 m 2 nagyságú. per-,
teher- és igénymentes ingatlannak Önkonnányzatunk 1/1 arányban tu laj donosa.
11 Wesselényi u 34 fszt 6

A lakás címe, tula jdoni viszo nya
85481 /0/B/ I
Helyraj zi szám
Cím
Wesselényi u. 34. fszt. 6.
A lakás/üzlet alapterülete (m1)
22 nm
Telek területe (m-) (tu la jdoni hányadra eső rész)
50 nm
Övezeti besorolás
Lke-J /HZ-5
Önálló ingatlan/társasház
társasház
Önk ormányzati/nem önkormányzati tu lajdonhányad
22/250 azaz 9 %
Önkormányzati/nem önkormányzati lakások száma (db)
6 lakásból 1 önkormánvzati
1 h e l y i ségbő l 0 önkormányzati
Önkorm ányzati/nem önkormányzati helyiségek száma (db)
A lakás mű szak i oara méte rei
tégla
Típusa
felújítandó
Allapot
Komfortfokozat
félkomfortos
jelenleg semm ilyen é l ő közmü nin cs bekötve,
elektromos áram, vezetékes víz és csatorna
Közmüellátottság
közmüvel rendelkezett
földszin tes
Ep ület szi ntjei
udvar va n
Ke11- vagy közterület kapcsolat
az utcán megoldott
Parko lás
szoba, konyha, fürdő+wc
Helyiségek száma, funkc iója
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Pénzü11vi para méterei
Az ingatlan forga lmi én éke az értékbecslés alapján
4.880.000 Ft áfamentes
20 14. 10.30.
Az utolsó bérlö kikö ltözött
Fenntan ás, m űködtetés önköltségi ára (Ft/év)
95. 136 Ft közös költség és közmű
M űszaki tartalmú fe lújítás költsége
4.800.000 Ft
27.240 Ft/év költségalapú bérbeadással
Várható nettó bevétel
számo lva
176 év
Megtérülési idö
PALOTA-HOLDN IC Zrt. szakmai javaslata, nyilatkozata
Az ingatlan árverés útján lörténö elidegenítésre javasolt, mert
- a fenntartása gazdaságtalan,
a felúj ítást követöen a beruházás nem térül meg.
Az ingatlan a társas ház alapító okirata szerint a tulajdonostársakat elövásárlási jog illeti meg.
Főé pítész nvilatkozata
Az ingatlant a KESZ nem j elöli bontásra. nincs rehabi1itác ióra kijelölt területen, és a telket nem érinti
fol yamatban lévö. vagy tervezett telekalak ítás. Az eredeti fun kciónak megfelelöen továbbra is hasznosítható. Az
ingatlan nem esik a Rendelet 7. §-a szerinti elidegenítési korlátozás hatálya alá.

Tekintve, hogy az Önkormányzat célj a, hogy a régóta üresen áll ó. lelakott, csak
gazdaságta lanul felúj ítható lakást árverés útj án értékesítse, kérem a Bizottságot, hogy a
határozati javaslatokat az e l őte1j esztésben foglaltak szerint fogadj a el.
Budapest. 20 19.

február ,\~ :·

J\...'iu_.Á

~GLt

Németh Angéla
pol gármester
( 1.)

Témafe l e l ős: J egyző i

(2.)
(3.)

Egyeztetésre megküldve: ---

Iroda

Mell ékletek:
l .a.
l .b.
l .c.
2.a.
2.b.
2.c.
3.a.
3.b.
3.c.
-1.a.
-1.b.
4.c.
5.a.
5.b.
5.c.
6.a.
6. b.
6.c.
7. a.
7.b.
7.c.
8.a.
8.b.
8.c.
9.a.
9.h.
9.c.
1O.a.
10.b.
10.c.
11.a.
11 .b.
11.c.

Adria u. 13. értékbecslés
Adri a u. 13. LLAP
Adria u. 13. PALOTA-1IOLDI G Zrt. szakmai vélcmól)
Apolló u. 2113. fszt. 3. érték becslé.
Apolló u. 2/8 . fszt. 3. LLAP
Apolló u. 2/ B. L zt. 3. PALOTA-HOi. DiNG Zrt. s;rakmai l'ékrnén)
Apolló u. 4-1. fszt. 5. értékbecslés
Apolló u. 44. fszt. 5. LLAP
Apolló u. 4-1. fsll. 5. PALOTA- HOLDING Zrt. S/akmai 'ékmén)
/\ran~ Júnos u. ..i. fszt. 10. értékbccs lés
Aran) János u. -1. fs1.:t. 10. LLAP
Aran) János u. 4. fszt. 10. PALO !'A-HOLDI G / .rt. s.takmai l'élemény
Ararl) Júnos u. 84. fs7t. 6. értékbc<.:s lés
Arany János u. 84. fsz1. 6. LLAP
Arany János u. 84. fszt. 6. PALOTA-1101.DING í'..rt. S/akrnai vélemény
Bácska u. 1 1. fszt. 12. értékhc<.:slés
Bácska u. 11. fs7t. 12. LLAP
13úcska u. 11. fs1.:t. 12. PALOTA-HOLDI 1G Zrt. szakmai 'élcmény
Bem u. 42/B. fszt. 2. értékbecslés
Bem u. 42113. fs /t. 2. LLAP
Bem u. 42/B. ISLt. 2. PALo-1 A-1IOLDING Zrt. sn1k111ai l'élcmény
JóLscf Attila u. 53. fszt. 5. énékbc<.:slés
.I Ó7scf A1tila u. 53. rszl. 5. LLAP
Jó/scf Alti la u. 53. fszt. 5. PALOTA-1IOLDING Zn. szakmai l'éle m én~
Klcbclsberg Kunó u. 64. fs /l. 6. értékbecslés
Klcbclsbcrg Ku nó u. 6-1. fSLl. 6. LLAP
Klebcl ·berg Kunó u. 6-1. fs7t. 6. PAl .O 1A-1 IOLDI 'G Zrt. s7ak mai vélcm..'n~
Riidda 13arnen u. 35. ÍS/l. -1. értékbecslés
Rüdda Barncn u. 35. fszt. 4. LLAP
Riidda l3arnen u. 35. fszl. 4. PAl.0 l"A- ll OL DING Zrt. 7ak mai \élcmén)
Wcs clén~ i u. 34. fs;rt. 6. értékbecslés
Wcssc lén) i u. 34. fs zt. 6. LLAP
Wc ~sc l é n)i u. 34 . fszl. 6. PAl.O'I A-ll OLDING Zrt. szakmai 'é l cmén~
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(4.)

Jegyzői láttamozás: 20 19. február hó .'·.?. nap

(5 .)

Meghívandók: PALOTA-HOLDING vezérigazgatója

(6 .)

Háttéranyag a

Jegyző i

A láírás:

Irodán található.

Határozati javaslatok:
A Bizottság úgy dönt, hogy

( 1) az ingatlan-nyil vántartásban 82265/0/A/2 helyrajzi számú, természetben Budapest XV.
2
kerület, Adria u. 13. fszt. 4 . szám alatti, lakás megnevezésű, 30 m nagyságú, 1/ 1
önko1mányzati tulajdonú. per-, teher- és igénymentes ingatlant 6.660.000 Ft, azaz
hatmilli ó-hatszázhatvanezer forint áfamentes induló áron árverés útján értékesíti.
Utasítja a PALOTA- HO LD fNG Zrt. vezéri gazgatój át, hogy gondoskodj ék az adásvételi
eljárás lebonyolításáró l.
Fe le l ős :

Határidő:

polgármester
az adásvételi eljárás lefolytatására 20 19. június 30.

(2) az ingatlan-n yil vántai1ásban 82359/0/B/3 helyraj zi számú, természetben Budapest XV.
kerület, Apo lló u. 2/B. fszt. 3. szám alatti, öröklakás megnevezésű, 30 m 2 nagyságú, 1/1
önkormányzati tul ajdonú. per-, teher- és igénymentes ingat lant 6.660.000 Ft, azaz
hatmillió-hatszázhatvanezer forint áfame ntes induló áron árverés útján értékesíti.
Utasítja a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatóját. hogy gondoskodjék az adásvételi
eljárás lebonyolításáról.
Felel ős:

Határidő:

polgánnester
az adásvételi eljárás lefo lytatására 20 19. június 30.

(3 ) az ingatlan-nyilvántai1ásban 82464/0/A/ 5 helyraj zi számú, természetben Budapest XV .
2
kerület, Apolló u. 44. fszt. 5. szám alatti. lakás megnevezésű, 26 m nagyságú, 1/1
ö nko rmányzati tulajdo nú, per-. teher- és igénymentes ingatlant 4.33 0.000 Ft, azaz
négymillió-háromszázharmincezer forint áfamentes induló áron árverés útján értékesíti.
Utasítj a a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék az adásvételi
elj árás lebonyolításáró l.
Fe l el ős:
Határidő:

polgármester
az adásvételi e lj árás lefolytatására 20 19. június 30.

(4) az ingatlan-nyilvántartásban 8727 1/0/A/10 helyrajzi számú, természetben Budapest XV.
2
kerü let, Arany János u. 4. fszt. 10. szám alatti , lakás megnevezésű, 26 m nagyságú, 1/ 1
önkormányzati tulajdonú, per-, teher- és igénymentes ingatlant 5.770.000 Ft, azaz
ötmillió-hétszázhetvenezer forint á famentes induló áron árverés útj án értékesíti.
Utasítj a a PALOT A-HOL DING Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék az adásvételi
elj árás lebonyolításáró l.
Fe l e l ős :

H atáridő :

polgá1111ester
az adásvételi elj árás lefolytatására 20 19. június 30.

(5) az ingatlan-nyilvántartásban 84626/0/ B/5 helyraj zi számú, természetben Budapest XV.
2
kerül et Arany János u. 84. fszt. 6. szám alatti. lakás megnevezésű, 34 m nagyságú, l / 1
ön kormányzati tulajdonú. per-. teher- és igénymentes ingatlant 4.280.000 Ft. azaz
négy milli ó-k ettőszáznyo lcvanezer for int áfam entes indu ló áron árverés útján értékesíti .
Utasítja a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatóját. hogy gondoskodjék az adásvétel i
eljárás le bonyo lításáró l.
Fele l ős:
polgármester
Határidő : az adásvételi elj árás lefolytatására 20 19. június 30.
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(6) az ingatla n-nyil vántartásban 87567/0/ B/ l helyraj zi számú, természetben Buda pest XV.
2
kerület. Bácska u. 11 . fszt. 12. szám alatti. lakás megnevezésü, 30 m nagyságú. 111
önkormányzati tulajdonú. pe r-, te her- és igényme ntes ingatlant 6.660.000 Ft, azaz
hatmi llió-hatszázhatvanezer fo rint áfamentes induló áron árverés útján értékesíti.
Utasítja a PA LOTA-HOLDI G Zrl. vezérigazgatóját. hogy gondoskodjék az adásvéte li
e ljá rás lebonyolításáról.
Fe l e l ős:

po lgármeste r
H atárid ő: az adásvételi elj á rás lefolyt atására 20 19. június 30.
(7) az in gatlan-nyil vántartásban 87925/0/A/1 helyraj zi számú , természetben Budapest XV.
2
ke rü let, Bem u. 42/B. fszt. 2. szám ala tti. lakás megnevezésü, 29 111 nagyságú. 1/ 1
ö nkormá nyzat i tulajdonú. per-, tehe r- és igé nymentes ingatlant 7.310.000 Ft, azaz
hétm illi ó-háromszáztízezer forint áfame ntes indul ó áron árverés útján é rtékesíti.
Utasítj a a PA LOTA-HO LD I G Zrt. vezéri gazgatóját, hogy gondoskodjék az adásvéte li
e ljárás lebonyo lításáról.
Fel e l ős :

Határid ő:

polgármeste r
az adásvételi e ljárás lefolytatására 20 19. június 30.

(8) az ingatlan-nyilvántat1ásban 82730/0/C/5 he lyraj zi szám ú, természetben Budapest XV.
2
ke rü let, József Anita u. 53. fszt. 5. szám a la tti , lakás megne vezésü. 26 m nagyságú. 1/1
önkormányzati tulajdonú, per-, te he r- és igényme ntes ingatlant 5. 770.000 Ft, azaz
ötmi llió -hétszázhetvenezer for int áfamentes indul ó áron á rverés útján é11ékesíti .
Utasítja a PALOTA-HOLD ING Zrt. vezéri gazgatój á t. hogy gondoskodjék az adásvétel i
e ljárás lebonyolításáról.
Fele l ő s :

po lgánneste r
1I atárid ő: az adásvételi elj árás lefo lytatására 20 19. június 30.

(9) az ingatlan-nyi lvántartásban 82803/0/ A/6 helyraj zi számú, természetben Budapest XV.
2

kerül et. Klebelsbe rg Kunó u. 64. fszt. 6. szám ala tti , lakás megnevezésü, 2 1 m nagyságú.
1/ 1 ö nkonnán yzati tulajdonú. per-. te her- és igénymentes ingatlant 3.500.000 Ft. azaz
hárommill ió-ötszázezer forint á fam entes indu ló áron á rverés útj án értékesíti.
Utasítj a a PALOTA-HOLDI G Zn . vezérigazgatójá t. hogy gondoskodjék az adásvételi
eljárás lebonyo lításáró l.
Felelős:
H a tárid ő:

polgá1mester
az adásvételi eljárás lefülytatélsára 20 19. június 30.

( l O) az ingatlan-n yilvélntartásban 87 198/0/A/4 he lyraj zi számú, tennészetben Buda pest XV .
2
ke rül e t, Radda Barnen u. 35. fszt. 4. szám a la tti. lakás megnevezésü. 33 m nagyságú. 1/ 1
önkormányzati tulajdonú. per-, te her- és igénymentes ingatl ant 8.320.000 Ft, azaz
nyo lc millió-hél romszázhúszezc r fo rint áfame ntes indu ló á ron árverés útján é11ékesíti.
Utasítja a PALOTA-HOLDI G Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék az adásvételi
elj árás lebonyolításáró l.
Felelős :

po lgánnester
H atár i d ő : az adásvételi eljárás lefolytatására 20 19. június 30.
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(1 l )az ingatlan-nyilvántartásban 85481 / 0/ B/I helyrajzi számú, természetben Budapest XV.
kerület, Wesselényi u. 34. fszt. 6. szám alatti, lakás megnevezésű, 22 m 2 nagyságú. 1/1
önkormányzati tulajdonú, per-, teher- és igénymentes ingatlant 4.880.000 Ft, azaz
négymillió-nyolcszáznyolcvanezer forint áfamentes induló áron árverés útján értékesíti.
Utasítja a PALOTA-HOLDI NG Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék az adásvéte li
eljárás lebonyolításáról.
Felelő s:

Határidő:

polgármester
az adásvételi eljárás lefo lytatására 20 19. június 30.

Jogszabályi hivatkozás:
a XV. kerü let Önkormán)zatának tulajdonában lévö lakások és nem lakás céljára szolgáló helyisl!gd; d idegenítéséni:k
szabályairól szóló 17/200-1. (I V . I .) ök. rc.:ndclct 3. § ( 1} d). 6. §. 8. § a) pont. 13 . §. 15. §

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati
rende let 2. § d) pont, 13. § (2) bekezdés

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

l<é P\' •,r I• ' • Cs op ort nak
lt ;1rJ1JJ .

felülvi zsgálatra erkezett .

Átvel1c
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