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Meghívó

Tisztelettel meghívom a Gazdasági Bizottság

2020. szeptember 1,4 - én 14 óra 00 perckor
aYároshéna I. emeleti nagy targyalótermében (8500 Pápa, Fő u. 5.) tartandó ülésére.

Napirendek:

l . A pápai 1957lN16 hrsz-ú ingatlan értékesítése elővásárlásra jogosult bérlők részére

Megjelenésére feltétlen számítunk, amennyiben nem tud megjelenni, kérjük, jelezze a
Gazdasági O sztáIy r észér e.

Pápa, 2020 szeptember 1 1.

Németh Zsolt s.k.

GB elnök
A kiadmány hiteléül:

Oz-V-,-,
szaIai krisáina
gazdasági o sztáIy v ezető W



pÁpa vÁnos polcÁnmEsTERE
ssoo pÁpe, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail : polgarmester@papa.hu

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Pápa Varos Önkormanyzatának kizarólagos tulajdonát képezi a pápai I957lNl6 hrsz.-ú,
természetben a 8500 Pápa, Vízmű u. 5. 4. em. 16. szám alatti, 53 m2 területű, lakás ingatlan-
nyilvantartási megnevezésű, belterületi, forgalomképes ingatlan (tovabbiakban: Ingatlan).

Venczel Lajos és Venozelné Vörös lldikó az Ingatlan hatátozott idejú bérleti szerződéssel
rendelkező bérlői kezdemény ezték az Ingatlan megvásárlását.

A bérlők által benyújtott igazolások alapján az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja a
Pápa Varos Önkorményzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szőlő 2812013. (K.14.) rendelete (továbbiakaban: Ör.) 5. § (1)
bekezdés b) pont bc) alpontjában a szociális célú bérbeadás feltételeként meghatátozottjövedelmi
értél<határt, arri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) l70 %-ának l00
forintra kerekített összege (48.450 F0.

Az elkészült Ingatlanértékelési Szakértői Vélemény azlngatlan forgalmi értékét bruttó 11.750.000,-
Ft-ban, azaztizenegymillió-hétszázötvenezer forintbanhatározta meg. Az Öt.27. § (3) bekezdés
alapján, ha az önkormányzati bérlakást az elővásárlási joggal rendelkező vásárolja meg, a lakottság
tényét 5%-os értékcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni, így a vételár 11.162.500 Ft, azaz
tizenegymilliő-százhatvankettőezer-ötszéaforint.

Az Ör. 28. § (2)-(4) bekezdése alapjan 20 Yo, vagyis 2.232.500 Ft, azaz kettőmillió-
kettőszázharminckettőezerötszáz forint előleg megfizetése mellett a vételár hátralék megfizetésére
- a bérlő kérelmére - legalább 15 évi tészletfizetési kedvezményt kell biztosítani. A kamat mértéke
évi I0 %.

Az Ör. 28. § (6) bekezdése alapjánegyösszegű fizetés esetén a vevőket további 2%o,vagyis223,250
Ft, azazkettőszázhuszonharomezer-kettőszézötven forint kedvezmény illeti meg. Ebben az esetben
a fizetendö vételár t0.939.250 Ft, azaz,tizmillió-kilencszázharminckilencezer_kettőszázötven forint.

Yagyongazdálkodási szempontból és a költségvetés végrehajtásara tekintettel kezdeményezem az
Ingatlan elővásárlásra j ogosult bérlők részére történő értékesítését.

Az Ör.27. § (1) bekezdés a) pontja alapján azlngatlanelidegenítés&őI az értékhatárokra tekintettel
Pápa Város Önkormány zata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága dönt.

Az ingatlan fekvését, méretét, áIlapotát, a piaci viszonyokat, és a lakottság tényét figyelembe véve a
bruttó vételárat a fentiek szerint javaslÓm megállapítani.

Kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy az előterjes ztést megíárgyalni és az alábbi hatfuozati
j avaslatot elfogadni szíveskedj en.

összeállította: dr. Tóthné Horváth cecília köztisztviselő

Pápa, 2020. szeptember 8.

dftJ-
Dr. Aldozó'Tamás

polgármester



HATÁROZATIJAVASLAT

|ápu Város Önkormán yzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakásoli és helyiségek beileteről és
elid.egenítéséről szóló 28l20t3. (XI.14.) önkormányzati rendelet 27.§ (l) bekezdés b) pontja alapján
az Önkormányzattulajdonát képező pápai 1957lN16 hrsz.-ú, természetben a 8500 Pápa, Vízmú u.
5. 4. em. 16, szám alattÍ, 53 m2 területű, lakás ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi,
forgalomképes ingatlant az elővásénlásra jogosult bérlők tészére értékesíti tészletfizetés esetén
11.162.500 Ft, azaz tizenegymilliő-százhatvankettőezer forint értéken, egyösszegú fizetés esetén
l0 .939 .250 Ft, azaz tízmillió-k ilencszázharminckilencez er-kettőszázötven forint értéken.

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, felhatalmazza az
adásvétel i szerződés aláit ására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

§zalai Krisztina gazdasági osztályv ezető



Ves zprém Megy ei Ko rrr.íny h ivatal
Pápa 8500 Kisliget 9.

Megrendelés sám: 71 41712929

Ténajnám: 14351610002020

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2020.06.05 10..37:20

Helyrajzi sám: PÁPA belterület 1957

Méretarány; 1 : 1000

A térképmasolat a kiadást nregelöó napig nregegy eÁkazlngatlan-nyilvántartásitér,képi adatbázis tartalrruíval. A
térképrrras o lat nréretek levételérp n em has málh ató !
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pÁp,q. vÁnos öNronuÁNyznrn xBpvtsnrórnsrülrrnxnr
cazuasÁGl BIZoTrsÁcn

Szám: E0]lI270-6/2020

Jegyzőkönyv

Készült: Pápa Város Örrkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága 2020.
szeptember I4-én 14 őra 00 perckor a Yárosháza épületének I. emeleti nagy
tár gy alőterméb en me gtartott nyilváno s ülés érő l

Jelen vannak: Németh Zsoltbizottsági elnök,
Bakos LászIő, Dr. Vaitsuk Mária, Pintér Kálmán, Süle Zsolt, Dinev
András, Domonkos LászIő bizottsági tagok

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző
S zalai Krisztina gazdasági o sztály v ezető
Dr. Orovics Orsika v agy ongaz,dálko dási csoporlvezető

Távolmaradásukat előre bejelentették Zsegraics Gyula és Grőber Attila bizottsági tagok.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja., hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 7 fő
bizottsági tag,

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van - e.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőIás nem hangzott el,

Kéri a bizottságtagtrait, hogy a napirendrő], szavazzanak.

Ezt követően abizottság 7 igen szavazattal, taftőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatothozta:

5312020 (IX.I4.\ GB határozat
A Bizottság az ülés rrapirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirend:
1, A pápai 1,957lA116 hrsz-ú ingatlan értékesítése

elővásárlásra jogosult bérlők részére

1. napirend
A pápai 1957lAl16 hrsz-ú ingatlan értékesítése elővásárlásra jogosult bérlők részére

Németlr Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérclés, kiegészítés,hozzászőlás van - e?



Dr. Orovics Orsika va$longazdálkodási csoportvezető
Tétlékoztatja abizottságot, hogy a bérlők vételi szándékot nyújtottak be. Elmondja, hogy ilyen
esetben a bérlők elővásár,lásra jogosultak. A bérlők elővásárlási joga a szerződés lejártának
időpontjáig, ez esetben 2020. szeptember 16-ig ál1 fenn. A hivatalos dokumentumokat csak a

múlt hét csütörtökön nyújtották be a Hivatalhoz. Az ingatlarr ingatlanforgalmi vételáta
részletftzetés esetén 11.162.500, - Ft. Ha az önkormárryzatibérlakást az elővásárlási joggal
rendelkező vásárolja meg, a lakottság tényét 5 %-os értékcsökkentő tényezőként kell
figyelembe venni. A bérlőnek lehetősége van 15 évi részletfizetéssel megvásároIni az ingatlant.
A kamat rnértóke évi 10 %. A vevő döntése, hogy egy összegben vagy részletre kivánja
nregvásárolni az ingatlarrt, ehhez mérten fog az ingatlan tényleges vételára alakulni.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Tájékoztatja abtzottságot, hogy az ingatlan értéke 10 millió Ft és 20 millió Ft közé esik, ezért
aGazdasági Bizottság jogköre dönteni az értékesítésről,

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kiegészítés, kérdés, hozzászőlás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenclciel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nenr hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazatta|, tartózkodás és ellenszayazat nélkül a következő határozatot
hozza:

5 4 12020. (üX.14.| GB határ ozat
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
Gazdaságí Bizottsága Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szőlő 2812073.
(XI.14.) önkormányzati rendelet27. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az Önkormányzat Tulajdonát képező
pápai 1,957lNt6 hrsz.- ű, természetben a 8500 Pápa,
Yizmú u. 5. 4. 16, szám alattí, 53 m2 területű, lakás
ingatlan nyilvantartási megnevezésű, belterületi,
forgalomképes ingatlant az előv ásárlásra j o go sult bérlők
részére értékesíti részletftzetés esetén 11.162.500 Ft,
azaztizenegymillió-százÁatvankeLtőezq-ötszázforint
értéken, egyösszegű fizetés esetén 10.939.250 Ft, azaz
tízmillió-kilencszázharminckilencezer-kettőszézötven
forint értéken.

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére, lblhatalmazza az adásvéte|t
szerződés aláírására.



Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető

Németh Zsolt bizottsági elnök
A bizottság ülését 14 őra 04 perckor bezárja.

trutL__-_^ *
Németh zsolt
bizottsági elnök

e/-.a
Bakos LászIő
bízottságitag

ffi3



GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

A Gazdasági Bizottság2020. szeptember 14. napján megtarlott nyilvános üléséről

Név

Németh Zsolt

Bakos LászIő

Grőber Attila

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálmán

Süle Zsolt

Zsegraics Gyula

Dinev András

Domonkos LászIó

Dr. Áldozó Tamás

Unger Tamás

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Benkő Krisztina

szalai l(risztina
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