
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj esĺő: Kisfalu Kft 3 ,..3..,.-. napirend

ELOTBRJESZTES
AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. október 7-i ülésére

Tárgy: A Budapest vlu. Ilarminckettesek tere 4. szám alatti fiildszinti nem lakáscélri hetyiség
e|ide genítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at j ĺóváha gyása

Előteľjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezeto igazgató
Készítette: Dravętz Réka referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni
A dönté s elfo gadás áh oz e gy szer u szav azattobb s é g szĺi k s é ge s

Tisztelt Y áro sgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények:

Az onkorményzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Harminckettęsek tęre 4. sztlm a|attta|á|hatő,
35633l0/N8 he|yrajzi számon nyilvántartott,7 m. alapterÍiletű, udvari bejáratu, ťoldszinti nem lakás
céIjára szolgáló helyiség, az kozös tulajdonból 39110.000' tulajdoni ľészilletőséggel. A helyiséget
2072. februźr f. napjtn vette birtokba az onkormányzati Házkeze|ő lroda. A helyiség elidegenítés
érdekében záro|tsra került, tekintettel arra,hogy a megiiľesedése óta a bérbevételére éľdeklodés nem
volt, bérbeadása elhelyezkedése és alapterülete miatt kétséges.

A helyiségre a Tricosal Kft-től (Csönđes Katalin közös képviselő) a társashźu képviseletében 2013.
május 2. napján vételi kérelem érkezett'

II. Indokolás:

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozata|aazértszikséges, meft azonkormźnyzattu|ajdonában
álló nem |akás cé|jára szo|gáIő helyiség vonatkozásában vételi kérelem érkezett a Kisfalu Kft-hez, a
tulajdonosí döntés meghozata|ára aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult. Az elidegenítés
az Önkormányzat számára elsősoľban versenyeztetési eljáľás mellőzésével előnyös, mert a helyiség
hasznosítása béľbeadás iltjźtn 20| 1. évi bitokbavéte|ét követően nem volt megvalósítható' valamint
nyilvános áľverés utján a nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek az első alkalommal meghirdetett
kikiáltási áron ritkábban talá|ĺak gazdára. Arverés esetén a foľgalmi érték 80 %o-a a kikiáltási ar a
hatályos rendelkezések szeľint, és amennyiben csak egy jelentkező van, a forgalmi éľtéknél
alacsonyabb ĺisszegen kerülhet értékesítésre a helyiség.

III. Tényállĺĺs:

A helyiség a kerület Corvin negyed elnevezésű váľosrészében helyezkedik el, a Kisfaludy utca sarkán.
Környezetében többnyire táľsasházas ingatlanok találhatóak.

Az ingatlaĺt magában foglaló épület az 1900-as években épült, általános állapota gyenge. Az értéke|t
ingatlan a Harminckettesek terę 4. szám a|atti ingatlan lépcsőházttból közelíthető meg. Az a|betét egy
helyiségből źL||, 7 m2 alapteriiletű, belmagassága 2,3 m. A helyiség falai festettek padozaÍtn
szőnyegpadló van, egy kisméretrĺ ablakka| ľendelkezik, amely az:ođvarĺ:a nyílik. Semmilyen működo
közművęl nem ľendelkezik.

Az ingat|anľa vonatkozó éftékbecslést az Avant.Immo Mémöki és Igazságiigyi Szakértői Kft (Bártfai
Lász|ó) készítette el 2013. szeptember 5-én. Az ingatlan forgalmi értéke 590.000'- Ft összegben
(fajlagos ár: 83.790,.Ftlm.) került megállapításra' és a fiiggetlen szakértő źůta| jőváhagyásra.



A nem lakás cé|jára szolgáló helyiség esetében avéte|ttr a beköltözhető forgalmi éľték 100 oÁ.a, azaz
590.000,- Ft.

Árverésen töľténő éľtékesítés esetén, a kikiáltási ár aforgalmi éľték 80 oÁ-a, azaz 472.OO0,-FI

Az onkormányzat a vízőráva| nem ľendelkező helyiségre közös költség címén havi 3.332,- Ft
kiťlzetést telj esít a tár sashta felé.

A 31 albetétből álló társasházban 1 db önkormányzatí tulaidonú albetét van, amelvhez 39110'000
tula; doni hán y ad tartozik.

A Budapest VIII., Harminckettęsek teľe 4. szám alattí nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiség
elhelyezkedése HVT teľületet nem érint. A társashźnban az elidegenítendő ingatlanon kívĺil nincs
onkormányzatí albetét.

IV. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése:

Az onkormáĺyzaÍ, tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek elidegenítésének feltételeit
Budapest Józsefuáros Önkormányzatának32l2O13. (VII. 15.) száml,lrendelete szabá|yozza. A dĺintési
jogköröket a fęnti ľendęlet 2. $ (2) bekezdése határozza meg, amely szerint értékhatáftól fiiggően a
Yźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság dönt az elidegenítésről, továbbá a l3. $ (l) bekezdés alapjan
az e|adási ajánlat a tulajdonosijogokat gyakorló bizottság döntése alapján adható ki a vevő ľészére.

A Rendęlet 4. $ (3) bekezđése alapján: ,,A HvT terĺileten |évő épület, illeťve a benne lévő helyiségek
elidegenítésre történő kijelöléséhez a Rév8 Zrt. nyi|atkozata szikséges arról, hogy az elidegenítés nem
énnti az onkormányzat és aRév8 Zrt. HVT területével kapcso|atos szeľződéses kötelezettségét.

A Rendelet 8. $ (2) b) pontja a|apján a tulajdonosi bizottság döntésével elidegeníthető a helyiség,haaz
10 MFt foľgalmi érték alatti, több mint l évę nem került bérbeadás útján hasznosításra és a
megvásárlására kérelem érkezett'

A Ręndelęt 13. $ (2) bekezdésę a|apjáĺ az ajźnlati kötottség az aján|atkézhezvéte|étő| számititt 30
nap, ami két alkalommai 30-30 nappalhosszabbítható.

A Ręndelet 17. $ (1) bekezdésę aIapján a helyiség vétęIára a forgalmi érték 100 %-a.

A Rendelet 17. $ (8) bekezđésę a|apján elidegenített üres nem lakás célú helyiség véte|ára a
beköltĺizhető forgalmi értékénél kevesebb nem lehet' a vevőt nem illeti meg a (2) bekezdésben foglalt,
a helyiségben végzett tevékenység után adható vételárkedvezméĺy.

A Rendelet 19. $ (5) bekezdése a|apján a vevőt nem illeti meg részletfizetési kedvezmény. A vevő a
vételétrat a 19. $ (1) a) pontja alapján egyösszegben köteles megťlzetni, amihez a 19. $ (2) bekezdése
a(apjáĺ banki hitelt is felhasználhat'

Áľveľés esetén a Képviselő-testület 4f8l2oI2. (VII. 13.) számt hatźrozatźnak 55. pont a) alpontja
a|apján, ha a Kiíľó másként nem dönt, a kikiáltási ár első alkalommal a forgalmi érték80 %-a.

V. Dtintés tarta|mának részletes ismertetése:

Javasoljuk, hogy a Budapest VIII., Harminckettesek terc 4. fsz. 8. szám alatti nęm lakás cé|jára
szolgá|ő helyiség esetében az Önkormányzat jźruljonhozzá az e|adási ajtn|atkiktildéséhez atźrsasház
tészére. Az íngatlan'véte|ára az e|késnjIt foľgalmi értékbecslés, valamint a32l20I3. (Vil. i5.) szźlmll
önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apján a forgalmi érték 100 %o-a, azaz 590.000'- Ft.

Az elidegenitést támasńja a|á, hogy a társasházban ta|źihatő 31 albetétből az onkorm ányzat már csak
1 albetét tulajdonjogával ręndęlkezik, amihez 0,39 oÁ tulajdonrész tartozik. A társasház é|etébeĺl' az
onkoľmányzat jelentős befolyással már nem bíľ.

vI. A döntés célja' pénziigyi hatása:

Az eladással kap.csolatos döntés meghozata|a péĺlzlgyi fedezetet nem igénye|. Az ingatlan
értékęsítésével az onkormányzat költségvetési bevételhez jut.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskeđjen.



Határozati javaslat

......./2013. (......) számtYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájźtrul a Budapest VIII., Harminckettesek tere 4. szám a|atti 35633l0lN8 he|yrajzi szttmű,
üľes, 7 m, alapterületű üzlethelyiség versenyeztetési eljárás mellőzésével, a Haľminckettesek tere
4. szźtm alatti üársashźarészére történő elidegenítéséhez, 590.000,- Ft vételáron.

2.) az 1.) pont szerinti eladási aján|at határidejét a szükséges társashźni döntések és aláíľások
megszerzése érdekében 90 napban ál|apítja meg.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t küldjön a Haľminckettesek tere 4' szźtm a|atti tttrsasház részére a közös
képviselő útján eladási ajánlatot a 32l20I3. (uI. 15.) számű önkoľmányzati rendelet szerinti
fi zetési feltételekkel.

3.) amennyiben atźrsasház nem él az e|adási ajźtnĺatban foglalt határidőn belül a vétel lehetőségével,
úgy a helyiségetnyi|t árverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013. október 14.
A döntés végľehajtását végzo szęrvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. szeptember 24.
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