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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság!

I. Előzmények

Az onkorm ányzattulajđonát képezi a Budapest VIII., Bródy Sándor utca 46. szám a|att ta|źůható,

3648210lN4he|yrajzi számon nyilvántartott,62 m" alapteľületű, üres, utcai bejáľatu, ftlldszinten (30

m'; é. pinceszinten (32 m2) elhelyezkedő' üzlethelýsóg, a kozös tulajdonból 491110.000 tulajdoni
illetőséggel. A hetyiségbejárata a Kőfaragó utcáľa nyílik. A helýséget20T1. március 2|. napján
biľtokba veťrę az onkoľmányzati Házkezelő lroda' A helyiség elidegenítés érdekében záro|ásra

került, tekintettel arra, hogy a bérbevétele éľdękében érdeklődés nem volt, mrĺszaki állapota és

területi megosztottsága miatt a betbeaďása nehézkęs.

A helýségľe Ari Kupsus 2013.július 30. napjĺín vételi kérelem nýjtott be a Kisfalu Kft-hez.

II. A beterjesztés ĺndoklása

Az előterjeszté s tárgyźhan a döntés meghozataIa azért szükséges, mert az onkormányzat
tulajdonában álló nem \akás cé|jára szo|gá\ó helýség vonatkozásában vételi kérelem érkezett a

Kisfalu Kft-hez' a tulajdono.si dĺjntés meghozata|áta a Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság
jogosult. Az elidegenités az onkormányzat számttra elsősorban versenyeztetési eljáľás mellőzésével
előnytis, mert a helýség hasznosításabérbeadäs útján 201I. évi biľtokbavételét k<jvetően nem volt
megvalósíthatő, vaIamint nýlvános áruerés {Íján a nęm lakás cé|jára szolgáló helyiségek az e|ső

alkalommal meghirdetett kikiáltási aľon ritkábban találnak gazđára. Arveľés esetén a forgalmi érték

80oÁ-a a kikiáltási ár ahatá|yos rendelkezések szerint, és amennyiben csak egy jelentkező van, a

forgalmi értéknél alacsonyabb összegen kęrülhet értékesítésre a helýség.

III. Tényállási adatok

A helýség a kęrület Palotanegyed, Európa Belvárosa 2. eInevęzésű városľészében helyezkedik el, a

Gutenberg térhez közel. Környezetében többnýre tátsashźnas ingatlanok taláIhatőak.

Tömegkĺĺzlekedéssel, a környéken közlekedĺí villamosokkal, metľóval érhető el.

Az ingat|ant magában foglaló éptilet az l900-as években épült, általános állapota gyenge. Az
ingatlan a Kőfaragó utcáról közelíthető meg. A helýség pincei táro|o része3I,51 m",lépcső kĺiti
össze a ftilszinti közlekedő és iizlethelyiséggel. Az ingatIanhoz 1artozik a 3. albetét s?ámu,
magántulajdonban lévő helyiséggel kĺizĺlshaszná|aťl mosdó és W.C. helyiségek fele (0,80 m",I,06
m2). A helýségek belmagassága a fiildszinten 4 m, a pinceszinten 2,,7 m. Az ingatlan elektromos-,
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víz-, és gázkozmuvel rendelkezik, felülvizsgálatuk és javításuk sziikséges, csakrigy' mint az

ingatlan egészének felújítása: vakolatjavítás,nyi|ászárók javítása, festés-mázo|ás. A helyiség frĺtését
gazkonvektor (üzemképtelen) biztosította. A villanyóra és a gázőra le van szeľelve. A fijldszinti
helýség romos állapotu.

Az ingatlanľa vonatkozó értékbecslést az Avant'Ímmo Mérnöki és Igazságngyi Szakértői Kft
(Bártfai LászIő) készítette eI 2013. március 20-tn, az aktua|izźt|ása 2013. szeptember 23-án történt

meg.^ Az ingatlan bekcjlttjzhető forgalmi értéke ó.080.000'- Ft összegben (fajlagos ár: 13],176,.
Ftlmz a ftjldszintre vonatkozőan,61.185,- Ftlmz a pince tészte vonatkozóan), kertilt megállapításľa,
és a független szakértó á|tal jővźthagyásra.

Az üres nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség, veľsenyeztetési eljárás mellőzésével történő

értékesítése esetében avétę|ár a beköltözhető foľgalmi érték I00 o/o-a, azaz 6.080.000'. Ft.

Az onkormźnyzat a vízőráva| ľendelkező helyiségre közös koltség címén havi 23.077,- Ft közos
költséget telj esít a társasház fe|é.

A 31 albetétből ál1ó társasházban 2 db onkotmányzati tulajdonú albetét van (jelen ingatlannal
egyĹitt), ame|yhez 1 . 3 3 1 / 1 0. 0 00 tulaj doni hány ad tartoz1k.

A Budapest VIII., Bródy Sándor utca 46. szám alatti üzlethelýség HVT III. területen helyezkedik
el, azonban a Rév8 Zrt _ az Európa Belvárosa 2 program miatt a főépítésszel töľtént egyeztetést

követően _tárgy ingatlan elidegenítésének akađá|yéi nem látja.

V. Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése:

Javasoljuk a helýség versenyeztetési eljáráson kívüli elidegenítését Ari Kupsus tészére, a vétęIár

egyösszegű megf,lzetése mellett, igény esetén banki hitel felhaszná|ásáva| a hivatkozott ľendeletben
meghatározott feltételekkel. Amennyiben a vevő nem é| a vásźn|ás lehetőségével, úgy a helyiséget
nllt árverésen j avasoljuk elidegeníteni.

Iv. A dłintés céljao pénzügyi hatása

A dĺjntés előnyös az onkormányzat szźlmtlta, mivel a helyiség bérbeadás útján évek óta nem kenilt
hasznosításra, ezá|ta| béľlęti díj bevétel nem keletkez1k, a közös költség kötelezettség megfizetése
mellett. Ań Kupsus galéria biľtokosa, kiállításokat szeÍvę4 szeretné bővíteni a Palota-negyed
múvészhangu|atát és még egy bemutató termet nyitni, a helyiség megvásárlástra hatźrozott
szándéka van.

A döntés meghozata|a fedęzętet nem igényel' aZ adásvételi ügyletből befolyó véte|ćr az

onkoľmányzat költségvetési bevételeit növeli. Az eladással megszűnik az onkormźnyzat közös
költség fizetési kötelezettsége, ami az előterjesztéskészítésének időpontjában 23.07],- Ft/hó.

V. Jogszabályi köľnyezet ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 32l20I3. (VII. 15.) számű rendelet 2. $ (1) bekezdése szerint: ,,A helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakoľolja azza|, hogy egyes

tulajdonosi jogok gyakodására, a rendeletben meghatátozott esetekben a Városgazdálkodási és

P érungy i B izottságo t hata|mazza fel.''

A Rendelet2' s Q) bekezdése szerint: ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó foľgalmi értéktĺ helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźĺg, ezen éľtéken felül a Képviselő-testtilet
dorŕ az elidegenítésről és az e\adási aján|at kiadásáľól, továbbá dont az adásvételi szerződéssel,
annak módosításával és megsztintetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket,

amikor a dcintés az értékhatáľtól fiiggetlenül a Képviselő-testület jogköľe.''
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A Rendelet 8. $ (2) bekezdés b) pontja szerint, az a70 MFt forgalmi éľték alatti üres nem lakás célú
helýség, amely több mint 1 éve nem került bérbeadás útján hasznosításra, vételi kérelemľe
tulajdonosi dĺjntés alapján, versęnyeztetési eljáľás mellőzésévelis elidegeníthető.

ARęndelet 17. $ (1)bekezdése alapjánahelýség véte|áraaforgalmi értékI00oÁ-a.

A Rendelet 17. $ (8) bekezdése alapján elidegenített üres nem lakás célú helýség véte|fua a
bekĺjltözhető forgalmi éľtékénél kęvesebb nem lehet, a vevőt nem illeti meg a (2) bekezdésben
foglalt, a helýségb en v égzett tevékenység után adható vételárkedv ezmény.

A Rendelet 19. $ (5) bekezdése a|apjttn a vevőt nem illeti meg részletfizętési kedvezmény. A vevő a

vételárat a 19. $ (1) a) pontja a|ap1án egyösszegben köteles megfizetni, am7hez a 19. $ (2)

bekęzdése alap1án banki hitelt is felhasználhat.

Árveľés esetén a Képviselő-testĺilet 428l2OI2. (VII. 13.) száműhatározatának 55. pont a) alpontja
a|apjźln, ha a Kiíľó másként nem dönt, a kikiáltási áľ első alkalommal a forgalmi érték 80 oÁ-a.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjék

Határozatijavaslat

A Veľzió

. . .. év . . . .. ..hó . ....nap szźtmu Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) hozzájźlru|^a Budapest VIII., Bródy Sándor utca 46. szám alatti 36482/0lN4 he|yrajzi szźlmu,
üľes, 62 m" alapterületű üzlethelýség versenyeztetési eljárás mellőzésével, Ari Kupsus részéte
történő elide geníté séhez, 6. 0 8 0. 000'- Ft vételáron.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t ktildjön Ari Kupsus részére eladási ajánlatot a 32l20I3. (VII. 15.) számű
onkoľmányzati rendelet szerinti ajánlati köt<ittséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amerľrýben Ari Kupsus nem él aZ eladási aján|atban foglalt határidőn belül a vétel
lehetőségéveł, úgy a helyiséget a hatályos ľendelkezések szerint nýlt árverésen kell
elidegeníteni.

vagy

B Veľzió

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII., Bródy Sándor utca 46. szám a|atti 36482/0lN4 he|yrajzi
számu, üres, 62 m, a|apteruletú helyiség Ari Kupsus részéľe történő éľtékesítéséhez.

2.) a Budapest VIII., Bródy Sándor utca 46. szttm a|atti 36482lOlN4 he\yľajzi szźtmű, ites, 62 m2

alapteľĹiletű helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, és nýlvános árverésen az

onkormányzat veľsenyeztetési szabá|yzata a|ap1tln értékesíti. A kikiáltási árat 6.080.000'- Ft
forgalmi ffiék a|apján kell meghatározni.
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3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos rendelkezések szęrinti nyilvános árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. október 28.
A döntés végľehajtásátvégző szęĺvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺĺrét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, z}l3.október 1 0.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezeto igazgatő
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