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Tisztelt Y áĺr os gazdállkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények:

A Budapest vI[., Népszínház utca34. földszint 2. szám a|att\,34772lo/N7 hĺsz-li, utcai bejáľatú, 35 m2
alapteľületű ingatlanľa vonatkozóan az tnkormányzat hatáĺrozott időre (2013. április 1. - 2018.
decembeľ 31.) szóló helyiségbéľleti szeľződést kcitĺĺtt f0I3.március 20. napján a PACO Bt-vel (1084
Budapest, Auľóľa utca 14, földszint f.; cégtregyzékszám: 0I-06-729194; képviseli: Maknse Beatrix). A
bérleti szerzőďés szerint a béľlő a helyiségethaszná|at műszaki kereskedelmi üzlet cé|járahasználja.

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2o3lf01'3. (III.04.) számú' hatáltozatálban bozzájáĺru|t a
helyiség saját költségen t<ĺrténő felújításához oly módon, hogy a béľlő a felújításból a béľbeadót terhelő
ktiltségek nem a bérleti díjban, hanem az esetleges elidegenítés esetén a véte|árban kerülnek
érvényesítésľe.

Az elkésztilt ktĺltségvetés alapján a Tisztelt Bizottság 99212013. (Ix.16.) számű határozatában
hozzájźrult a bérbeszámítási megátllapodás megkötéséhez 836.500, - Ft + f7 vo Áfa ĺisszegben.
Előzoe|rĺő| sző|óMegállapodás bérbeadó és bérlő között f0I3. szeptember 25. napján aláírásra keľült.

Béľbeadó a megállapodásban kikötötte és a bérlő tudomásul vette, hogy a beruházálsok értéke az

amortizáciő figyelembe vételével kertil a vételiárban érvényesítésre, valamint, hogy az tnkormányzat a

nem lakás cé|jára,szo|gáůő helyiségek elidegenítését Áp'q. mentes tevékenységként végzi, ezért a
beruházást teľhelő AFA VételáÍban történő elszámolásáľa nincs lehetőség.

A munkák e|v égzését az onkorm áłny zati Házkeze|ő koda leigazolta.

II. A beterjesztés ĺndoka:

Az eladási aján|at kiküldéséről szóló döntés meghozatalára aYálrosgazdát|kodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult.

III. Tényállásĺ adatok:

A PACO Bt. vételi kérelmet nyújtott bę azá|talabérelt, Budapest VIII., Népszíĺtházutca34. földszint 2.

szám a|atti, 34772/0/N7 helyrajzi számĹl, utcai bejáľat(l, 35 m2 alapterü|etl, 222ĺ10.000 tulajdoni

hányaddal ľendelkező üzlethelyíségre.

Az ingat|an Budapest VIII. keľületében, Jőzsefváĺos Népszínház negyed elnevezésű váľosľészben

helyezkedik el. A lakóépület 1895-ben éptilt, állapota gyenge. A helyiség bejáĺata a Népszínhánutca
felől van. Az A|apítő okiľat szeľint az ingat|an szoba, konyha, kamľa, W.C. helyiségekből á||. A



helyiség elektromos-, víz-csatoľnaközművel rendelkezik, fűtés, gázháiőzat nincs kiépítve. Felrijított
állapotú, a szigetelés hibája miatt falnedvesség látható.

Az ingat|allĺa vonatkozó éľtékbecs|ést az Avant.Immo Mérnijki és Igazságĺigyi Szakértői Ifft (Bártfai
Lászlő) készítette e|2o|3. szeptember 27-én. Az ingatlan beköltĺizheto ľoigálmi értéke 5.810.000'. Ft
összegben (fajlagos áłt: 166.140,- Ft/m.z), került megá||apításta, és a ftiggetlen szakértő á|ta|
jóvĺáhagyásľa. A nem lakás célú helyiség esetében a véte|ár a beköltcizhető forgaim i éÍték |Oo%o-a, azaz
5.810.000,- Ft,

A helyiség elhelyezkedése HVT területet nem éľint.

A 34 albetétbőI á||ó tiíľsasházban 8 db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyekhez együttesen
1 .5521 1 0.000 tulajdoni hányad tartozlk.

A helyiség bérleti díja az éľvényes bérleti szeľződéssel keľült meghatfuozásra' megállapításánál
csökkentő tényező nem kerüIt figyelembe vételľe. A helyiség bérleti díjőnak emelése évente a
fogyasztói árindexnek megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtéľülését 8 év tekintetében kell vizsgálni.
Avízórával rendelkező albetétek havi közös költsége: 6.545,-Ft
Cé|beťlzetés 201 1.03.01-fo16.If .31. időaľányos ľésze: f4.57o,- Ft
foI3. évben érvényes havi nettó bérleti díj cisszesen: 37.800,- Ft
8 év alatt eléľhető bérleti đíj (áú|ag5vo iĺlfláciőval számolva): 4.33I.4]6,-Ft
8 évre számított közös költség (át|agívo infláciőval számolva): 749.987,-Ft
Kłizös kiiltséggel cstikkentett béľleti díj (8 évre): 3.556.919'. Ft
Forgalmi érték: 5.810.000,- Ft
FoľgalmÍ éľték éľtéknövelőberuhźnálssa| csiikkentve: 4.973.500'. Ft
Az e|végzett számítás alapján megállapítható, hogy a becsült forgalmi érték meg haladja a 8 évre
számított, közĺjs költséggel csökkentett béľleti díj összegét, az e|idegenítés az onkormányzatrészére
megtérül, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a bérleti díjból 8 éves
időtartam a|att v árhatő.

Tekintettel arľa, hogy a helyiség értéke nem éľi el a 8 MFt-ot, a határozott időtartam miatt fennálló
elidegenítési tilalom alóli felmentés megadását követően az elidegenítésnek nincs akadálya.

IV. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése :

Javasoljuk, hogy a Budapest VIII., Népszíĺlház utca 34, földszint f. szám alatti ingat|an véte|élrőt az
elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint a32lfo1'3. (vII. 15.) szám(l önkormányzati rendelet 17. $ (1)

bekezdése a|apján az értéknovelo beľuházással csökkentett forgalmi érték 100 %o-ában, azaz 4.973.50a'-
Ft összegbe n határ ozza me g.

Javasoljuk a rendelet 5. $ (3) bekezdése a|apján ahatározott idejtĺ bérleti joggal terhelt nem lakás célú
helyiségre fennálló elidegenítéstkizáró feltétel alól a felmentés megadását.

Javasoljuk a helyiség elidegenítését, mivel az onkormányzat bevételhez jut, és az eladással megszűnik
az tnkormányzat közĺls költség és cé|befizetési kötelezettsége. A bérlő a helyiséget a vállalt
kötelezettségének megfelelően felújította, arra vonatkozőan a bérleti díjba töľténóbeszámítást nem kért.

A béľlővel kapcsolatban panasz nem éľkezett, a bérleti díj fizetési kötelezettségének maľadéktalanul

eleget tett.

V. A dłintés célja, pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pé.nzugyi fedezetet nem.. igényel. Az ingatlan
értékesítésével az tnkormányzat költségvetési bevételhez jut. Amennyiben az onkoľmányzat nem járul

hozzá a helyiség elidegenítéséhez, rigy a bérleti jogviszony fennállása alatt bérleti díj bevételhez jut. A
táľsasházban jelenleg az onkormányzat célbefizetést is teljesít a köztis kĺiltségen felül, ami a

táľsasházon e|végzett munkálatok költségét fedezi. Ezt flgyetembe véve vé|e\mezhető, hogy a táltsasház

a továbbiakban is felújításokat kíván eszközcjlni, amelyek további kĺizös kĺiltség terhet jelenthetnek az

tnkormányzattészére.



VI. Jogszabályĺ kłiľny ezet Ísmertetése:

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jara szo|gá,Ió helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szőIő 32/f013. (vII. 15.) számú ľendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselo-testĹilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakoľlására, a rendeletben meghatőrozott esetekben a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fel' A (f)bekezđés szerint a 100 millió forintot meg nem haladó foľgalmi értékíi helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság' ezen értéken felül a Képviselo-testĹilet
dönt az elidegenítésről és az e|adí+si ajőn|at kiadásáľól, továhhá ĺĺŕj'nt aĺlásvé,tę,li sz,ę,rzőclésse.l, annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kóľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés
az értéIrhatártól ftiggetlenül a Képviselő-testület hatásköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja alapján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenítésľől
és a vételáľról szóló előterjesztésnek taľtalmaznia kell, külĺinösen az előterjesztéstő| számított 5 éven
belül béľbeadott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett béľleti díját 8 évre számítva, az 5
éven túl bérbeadott helyiségek esetében 10 évľe számítva.

A határozott idejű béľleti jogviszonyt figyelembe véve a 3flf0l3. (VII. 15.) számú. önkormányzati
ľendelet 5. $ (1) d) pontja értelmében elidegenítéstkizátrő ok áll fenn, amely kizőtó ok alóli felmentésről
a ľendelet 5. $ (3) bekezdése alapján a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

A rendelet 5. $ (5) bekezdése alapján a 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás célú helyiségek az a|áhbi
feltételek telj esülése esetén elidegeníthetőek :

- a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből álló éptiletben az onkormátnyzati tulajdon
legfeljebb 3 albetét, vagy

- a helyiséget is magában foglaló épĹiletben az ĺinkormányzati tulajdon mértéke 5 vo a|atti, vagy
- a helyiségértéke nem haladja meg a 8 millió foľintot.

A Rendelet 14. $ (4) pontja ételmében azok a munkálatok vehetők figyelembe a bérlő javfua
éľtéknövelő beruházásként, amelyeket a béľlő- a bérbeadóval való munkálatok elvégzése előtt történt
megállapodás vagy a béľbeadó engedélye a|apján, a szükséges hatósági és más engedélyek biľtokában,
mint építési, szerelési munkát végzett.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helyiség véte|ára a forgalmi érték 100 To-a. A véte|á,r

megfizetése a 19. $ (1) bekezdése alapján az adásvéte|i szerződés aláírásával egyidejűleg töľténik. A
véte|ár egyösszegrĺ megfizetésének tekintendo, amennyiben a vevő a Yételálrat banki hitelből fizeti meg.

Ez esetben az adásvételi szerzođést 60 napos fizetési határidő kikötése mellett tulajdonjog

fenntartássaľfüggőben tartással kell megkötni a véte|ár I0 %o-ának adásvételi szerzőđés a|áírásáva|

egyidejűleg, foglaló cÍmén tĺĺrténő megfizetése mellett.

Kérem az a|áłbbi hatfu o zati j avas l at elfo gadás át.

Határozatijavaslat

év .......hó .....nap szátmú'Yárosgazďálkodási és PénzĹigyi bizottsági hatfuozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

I.) az ingatlan-nyilvántaľtásban a 347]2l0/N7 he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a

Budapest vni., Népszíĺtház utca 34. földszint 2. szám a|atti,35 m2 alapterületű, hatáľozott \dejú

béľleti joggal terhelt nem lakás célű helyiségľe fennálló elidegenítéstkizálró feltétel alól felmentést

ad.

f .) hozzájátul az ingat|an-nyilvántartásban a 34772/0/N7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben

a Buđapest VIII., Népsźĺnłráz utca 34. földszint 2. szám alatti, 35 m2 alapteľületű egyéb helyiséget

határozott időtartamľa bérlő PACo Bt. részére történő eladási ajón|at megküldéséhez, a véte|ár _ az

elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 32l2O13. (vII. 15.) számú, önkormányzati rendelet

alapján az értéklĺovelő beruházássa| csökkentett forgalmi éľték 100 vo-źtnak megfelelő, azaz _

4.973.50o,- Ft ĺisszegen töľténő megjelölése mellett.
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