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Tisztelt Y árosgazđálkodási és Pénzi'igyi Bizottság!

I. Előzmények:

ABudapestVIII.,Práterutca37.fiildszint9.száma|atti,36297lOlN5hĺsz-ú' 4Ifiŕ alapteľtiletűingatlanľa
vonatkozóan az onkormźĺnyzat határozoít időre (2012. novembeľ 1. _ 2017, decembeľ 31.) szóló
helyiségbérleti szerzódést kÓtött f\If . október f4. napjĺán a Hiehlight optic Magyaroĺszág Kft-vel (1083

Budapest, Práteľ utca37. fijldszint 4.; cégtregyzékszám:0Í-09-922423; képviseli: Zsiga Csaba). A bérbeadás
időpontjában, aZ utcai bejárattal rendelkező helyiség aZ ingatlan-nyilvántartásban lakásként volt
nyilvántaľtva, a funkció átvęzetéséhez abérbeadásról szóló döntésben az onkormányzathozzájźlrult, amelyet
abér|ő saját költségén végzett el.

A bérlő első alkalommal benyújtott vételi kéľelmét atiszte|t Bizottság 2013. július 3l.i ülésen elutasította
897l20I3. (VII. 31.) száműhattlĺozatával, arĺa hivatkozva, hogy a ľIVT területen torténő étékesítést, amely
európaí értelemben vett régió egyik legnagyobb rehabilitációs munkája, nem tudják támogatni, illetve
részletesebb indoklás mellett esetleg újonnan, pozitivaĺ elbírálható.

II. A beteľjesztés indoklása:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala a Bízottság hatáskorébe l'artozik.

III. Tényállási adatok:

A Highlight optic Magyarország Kft. kérelmet nyújtott be az á|ta|a bérelt, Budapest VIII., Práter utca 37.

fłildszint 9. szttm a|atti,3629Il0lN5 he|yrajzi számtl,4|rĺÝ aIapterületíĺ, 267/10.000 tulajdoni hányaddal
rendelkező egyéb helyiség e|idegenítésére vonatkoző t$abbbizottstlg áIta|i ę|birá|ásra.

Az iĺgat|aĺ Budapest VIII. kerületében' a Corvin negyeđben, aPrźúer utca és a Nagýemplom utca sarkán

ta|álható épĹilet sarkán helyezkedik el. Bejáľata a Prźfier utca felől van' egy-egy ablaka van a Prátęr utca,

valamint a Nagýemplom utca felé. Az Alapító okirat szęrint az iĺgat|aĺ szoba, konyha, gardrobe, W.C.
helyiségekből áll, a valóságban egy 0,89 m'alapteľületrĺ helyiségishozzátartozik. Allapota romos, sötét,

frĺtése nincs.

Az ingat|anĺa vonatkozó értékbecslést az Appreal Kolláľ Ingatlanszakéľtő Kft (Kollár Zolttn) készítette el
2013. június |2-én. Az ingat|an beköltözhető forgalmi értéke 5.500.000'. Ft összegben (fajlagos ár:

134.146,-Ftlm?), került megállapításra, és a fiiggetlen szakértő á|ta| jőváhagyásľa. A nem lakás célú helyiség
esetében avéte|źr a beköltözhető foľgalmi éfték I00%-a, azaz 5.500.000'- Ft'

A helyiség elhelyezkedése IrVT területet éťrĺt, azonban a Rév8 Zrt. árgyi ingatlan elidegenítésének

akađá|ytńnemlátja, az e|idegeĺités az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésbęn vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.

A 37 a|betétből álló társashtaban 10 db önkorrnányzati tulajdonú albetét van, amelyekhez egytittesen

3.285 l 10.000 tulaj doni hányad tartozlk.



A helyiség bérleti dija az érvényes béľleti szerződéssel keľült meghatározásra, ĺnegállapításáná| csökkentő
tényező nem keľtilt ťrgyelembe vételre. A helyiség bérteti díjanak emelése évente a fogyasztői árindexnek
megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtérĹilését 8 év tekintętében kell vizsgálni.
A vizőĺ áv aI ľendelkező albetétek havi közös költsé ge :

20i3. évben érvényes havi nettó bérlęti díj összesen:
8 év alatt eléľhető béľleti dij (átt|ag 5%o infláciőval számolva):
8 éwe szźlmított közös költsé g (át|ag 5%o nflźrcióval számolva) :

Kiiztis kiiltségget csiikkentett bérleti díj (8 évľe):
Foľgalmi éľték éľtékntivelő beľuházással csökkentve:

9.020,- Ft
f4.f07,-Ft

2.773.863,-Ft
1.033.596,- Fr
1.740.f67,-Ft
5.500.000,- Fr

Az eIvégzett számitás alapjáĺ megállapítható, hogy a becsült forgalmi érték meg haladja a 8 éwę szźtmitott,

közös költséggel csökkentett bérlęti díj osszegét, az e|idegenités az onkormányzat részére megtérüI, a

helyiség elidegenítése magasabb bevételt eľedményez, mint amennyi a béľleti díjból 8 éves időtartam a|att
várható'

Tekintettel arra, hogy a helyiség éĺtéke nem éri el a 8 MFt-ot, a határozott időtartam miatt fennálló
elidegenítési tilalom alóli felmentés megadását követően az e|idegenítésnek nincs akadá|ya.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismertetése:

Javasoljuk a rendelet 5. $ (3) bekezdése a|apján a határozott idejű bérleti joggal terhelt nem lakás célú
helyiségre ferĺrálló elidegenítéstkjzárő feltétel alól a felmentés megadását'

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat járu|jonhozzá a Budapest VIII., Práter utca 37. ftildszint 9. szám a|atti
helyiség béľlője ľészéľe történő eladási ajźn|at megküldéséhez, ingat|aĺ vételárźnak a foľgalmi étékkęl
megegyezó <isszegű, azaz 5.500.000,- Ft vételár mellett.

ZsigaCsaba, a High|ight optik Kft. ügyvezetője az elutasíto hatfuozatkézhezvéte|ét követően, 2013' október
9-én érkezett levelében je|ezte, hogy a vállalkozásuk terjeszkeđése céljából mindenképpen tervezik ingatlan
vásárlását, elsosorban a Bizottság jővźhagyásával jelen ingatlan megvásárlását, tekintette| arta, hogy a
helyiséget ľomos állapotban vették át, és a szerződésben vállaltaknak eleget téve hasznźllható állapotba
hozták a bérleméný. 2013. november-decemberében vállalkozókszámárak,lirtpáIyázat benýjtásáľa van
lehetőségük, eń' nyűjtana fedezetet az ingatlan vásárláshoz. Amennyiben a bizottság a továbbiakban is
elutasítja kérelmüket, vélhetoleg elhagyják a kerületet, amely részére idén is 780.000,- Ft helyi adőt fizettek
meg.

A Helyiség Bérbeadási hoda tapasztalata szerint, bármennyire is kiemelt civezet a Corvin-negyed' a

valóságban, je|en gazdasági he|yzetben a bérbeadás teri'iletén nincs nagyobb érdeklődés a helyiségek
bérbevétele iľánt, mint akér aMagdolna-negyedben. A helyiség bérbeadása aBizottstry105Ilf0I2. (V[I.29.)
számű határozata szerint töľtént a Helyiség Bérbeadási Iľoda e|őterjesztése a|apjźtn. Az előteľjesztés
tartalmazta, hogy a helyiség 2001. éVtől, több mint l0 éve nem volt bérbeadás útján hasznosítva, mivel az

ingatlan-nyilvántaľtásban lakásként volt nyilvántaltva. Az elóteľjesztésben szerepelt, hogy:

,,A Józsefváľosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Keľületfejlesztésilgazgatőság Lakásügyi osztály VI-
382ll2l2001. sztlm.ú átiratábaĺ a fenti |akást átadta nem lakás célú elidegenítésre, hasznosításra, tekintettel
arra, hogy a helyiség csak utcai bejźratta| rendelkezik' így lakás céljára nęm haszĺtĺ|hatő. Az 1993. éví
LxxvIII. tv.91lA, $ 12. pontja alapján Nem lakás céIjára szolgáló helyiség az, amely t,lzárőÍag ipan,
építőipari' mezogazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tĺíÍolási, szo|gá|tatási, igazgatásl honvéde|mi,
ľendészeti, művelodési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szo|gźil.

Az lngat|an helyiségként 2001. évtől nem volt bérbe adva, abból bevétele az <jnkormányzatĺak nem
keletkezett, csak kiađása. A Kisfalu Kft Lakás és Helyiség Eľtékesítési kodája a helyiség elidegenítésre
történt zároIását a kérelem beérkezését követően feloldotta.,, (A Lakásgazdálkodási koda, kérésünkľe

elidegenítés érdekében zźro|ta az ingat|ant' mivel vételi kéľelem érkezett egy magánszemé|y ľészérol, de a
Highlight optic Kft. béľbevételi kéľelme miatt azźtro|ást feloldottuk, és visszaadtuk béľbeadás útján történő

hasznosítás céljából)

Az ingat|anértékesítésével az onkorm źnyzat költségvetés íbevéte|hez jllt. Az elidegenítés az Önkormányzat
szttmźra kedvező, mert az onkormányzat terhére felmeľülo, az épi|et fenntaľtásával kapcsolatos közös
költség fizetési kötelezettsége csokken, valamint a Highlight optic Kft vállalkozási tevékenysége áItaI

további iparűzési adó befizetéssel gyarapitja az onkoľmányzat bevételeit. Amennyiben a helyiség béľlő



részéről visszaadásra kerülne, bizonytalan, hogy mikor éľkezik újabb béľbevételi kérelem. A döntés

meghozatalźra a Tisztęlt Bizottság jogosult.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása:

Az eladássalkapcsolatos döntés meghozata|apénnlgyi feđezetet nem igénye|. Azingatlaĺ értékesítésévelaz
onkormányzat költségvetési bevéte|hez, a Kft vállalkozói tevékenysége által helyi adó bevételhez jut.

Amennyiben a bérlő a helyiséget elhagyja, és más kerületben folytatja tovább gazdasági tevékenységét,llgy
ezek a bevételek kięsnek az onkormányzat költsé gvetésébo l.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése:

Az Önkormányzat tulajdonában ál1ó nęm lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľol
sző|ő 3fl2013. (VII. 15.) számú rendelęt 2. $ (1) bekezdés éľtelmében a helyiségek elidegenítésével

kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testĺilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosí jogok
gyakorlásáľa, a rendeletben meghatározott esetekben a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (2) bekezđés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi értéktĺ helyiség
elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értéken feliil a Képviselőtestület dönt

az elidegenítésről és az eladási ajánLat kiadásaról, továbbá döĺt az adásvételi szeľződéssel, továbbá annak

módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az

éľtékhatártól fiiggetlenül a Képviselő-testĺilet hatásköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja alapjáĺ az e|idegenités előtt vizsgá|ni kell és az elidegenítésľől és a

vételárról szóló eloterjesztésnek tarta|maznia kell, kĹilönösen aZ előterjesztéstől számított 5 éven belül

bérbeadott hetyiségek esetében a közös költséggel cscikkentett béľleti díját 8 éwe számítva, az 5 éven túl

bérbeadott helyiségek esetébęn 10 évre szźlmitva.

Ahatározott idejű béľleti jogviszonyt figyelembe véve a 3flf0l3. (VII. 15.) számĺl önkormányzatí ľendęlet

5. $ (1) d) pontja értęlmében elidegenítéstkiztlrő ok á1l fenn, amely kjzáro ok alóli felmentésľől a rendelet 5.

$ (3) bekezdése alapján a Tisztelt Bizottság jogosult donteni.

A rendelet 5. $ (5) bekezdésę a|apjźn a 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás célú helyiségek az a|ábbi
feltételek telj esülése esetén elidegeníthetőek:
- a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétbol álló épületben az önkormányzati tulajdon

legfeljebb 3 albetét, vagy
- a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzatinIajdon mértéke legfeljebb 5 %o ,vagy
- a helyiség értéke legfeljebb 8 millíó forint.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helyiség véte|ára a forgalmi éľték 100 o/o-a. Avételár megfizetése a

19. $ (1) bekezdése a|apján az adásvéte|i szerzódés a|tirásźtvaI egyidejűleg töľténik. A (Z)bekezđés szerint a

vételáľ eryösszegű megfizetésének tekintendo, amennyiben a vevő a véte|źlrat banki hitelbo| ťlzeti meg. Ez
esetben az adásvételi szerződést 60 napos fizetési határido kikötése mellett tulajdonjog

fenntaľtással/fiiggőben tartással kell megk<itni a vételáľ 10 %o-ának adásvételi szeľzodés aláírásźtva|

egyidejűleg töľténő megfizetése mellett. A (3) bekezdés szęrint a véte|ár banki hitelből történő megfizetése

esetén a 60 napos fizetési határidő az á||ami elővásrĺrlási jogľól lemondó nyl|atkozat hatáľidejének \ejártát

követő napon kezdődik.

Kéremaza\ábbihatározat javaslatelfogadását.

Hatírozatijavaslat

év .. '....hó .....nap szźlműYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A'Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottséryúgy dönt, hogy

I.) az ingatlan-nyilvántartásban a3629Il0lN5 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest

VIII., Práter utca 37. ťoldszint 9. szám a\atti,4I m' alapteľü|etu,hattlrozott idejtĺ béľleti joggal teľhelt

nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad,

2.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a 3629Il0lN5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budapest VI[., Prátęr ltca37. ťoldszint 9. számalatti,4I m, alapteľületű egyéb helyiségľe vonatkozó

eladási aján|at bérlő részére történő megküldéséhez, a vételárnak, az e|késnl|t forgalmí értékbecslés,



valamint a3fl2OI3. (VII. 15.) számu önkormányzati rendelęt aĺapján a forgalmi érték 100 %o-ában, azaz

5.500.000,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. december 2.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az eloterjesztés elokészítőjének javaslata a kozzététe|

módjára: a honlapon

Budapest, 201 3. novembęr 1 8.
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