
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros Önkormányzat Képviselő-testületének
Y ánosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľjesĺő: Kisfalu Kft
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\-/ .,......l..ĺ..sz. napiľend

ELOTERJESZTES
a Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|4. május 16-i üléséľe

Tárgyz A Buĺ|apest VIII.' Német utca 17.19. fV. emeleŕ 26. szńm alatti, 352|7lĺ/Nl4 helyrajzi számű,
határozzt|an időľe szĺóló bérletĺ joggal teľhe|t egyéb helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó tigyvezető igazgatő
Készítette: Mezei Iľén refeľens
A napirendet nyílt ülésen kell trárgyalni
A döntés elfo gadásĺíh o z e gy szeru szav azattobbsé g szüksé ge s

Tisĺelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények:

A Budapest VIII.,. Német utca |7-|9. [V. emelet 26. szám a|atti, 352|7l7lNI4 he|yrajzi szźtmon
nyilvántartott, 1I mf alapterületiĺ ingatlanra vonatkozóan az Önkoľmányzat 2OI3. október |-tő|iatfuozat|an
időre szóló helyiségbér|eti szerződéSt kótött Péter Gyula Tibor magánszeméllyel. Bérlő a bérleméný
ra|<tározás cé|jáĺa vette bérbe. A bérlő a helyiségľe vételi kéľelmet nyújtott be.

II. Indokolás:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|źtraaYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. Tényállás:

Péter Gyula Tibor 2014. máľcius 11. napján vételi kérelmet nýjtott be az áita|a bérelt - a kérelmező
lakásával szomszédos - Budapest VIII., Német utca I7-I9. fV. emelet 26. szám a|atti' 352I7lIlN14
he|yrajzi számon nyilvántartott, 11m2 alapterülettí, 55/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező eryéb
helyiségľe.

Péter Gyula Tibor 2013. február IZ-én az ingat|an-nyilvĺíntaľtás szerint akkoľ még lakásként nyilvántartott
ingatlan üresen töľténő megvásáľlását kezdeményezte, de a helyiség megvételére nem keľülhetett soľ, mivel
legfeljebb 10 m, alapteľĹilettĺ üres lakás kerĺilhet éľtékesítésre csatolás cé|jábő| a szomszédos lakás
tulajdonosĺának nyilvános versenyeztetési eljárás mellőzésével. A funkció váútás az ingatlan-nyilvántaľtásban
2013 augusztllsában keľült źtfuezetésre. Péteľ Gyula Tiboľ a vételi kérelmét visszavonta, és bérbevételi
kérelmet nyújtott be az egyéb helyiségként nyilvántaľtott ingatlanľa.

Az ingat|an Budapest VIII. kerületében, a Csarnok-negyedben a Német utcában, a Baľoss utca és a József
utca közötti szakaszon helyezkedik el. Környezetében jellemzően hasonló korú és építésíĺ táľsashéaak,
valamint oktatási intézmények találhatóak. A helyiség jó műszaki áil|apotil, a buľkolatok jó źú|apotűak, az
ablak cseľélendő. Fűtése és melegvíz ę||átása nincs. Közművek nincsenek a helyiségben, villany a
szomszédos helyiségből hasznźúhatő.

Az ingat|anravonatkoző értékbecslést az URBS Ingatlan Kft. (Varszegi Dóra) készítette e|20|4. április l-
jén. Az ingatlan beköltözhető forgalmi értéke 900.000'- Ft cisszegben (fajlagos ár: 8i.800,- Ft/m,), keľüIt
megá||apitźtsra, és a fiiggetlen szakérto álta| jőváhagsĺásľa. A nem lakás célú helyiség esetében a véte|ár a
bek<jltözhető forgalmi érték 100%-a, azaz 900.000'- F't.

A helyiség elhelyezkedése řIVT területet nem érint.

A 22 a|betétbő| ál|ő társasházban 9 db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyekhez egyiittesen
5.650/ 1 0.000 tulajdoni hányad tartozik,
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A helyiség bérleti díja az érvényes bérleti szerződéssel keľült meghatározásra' megállapításćtnźi csokkentő
tényező nem került ťrgyelembe vételre. A helyiség bérleti díjanak emelése évente a fogyasztőí árindęxnek
megfelelő.

A helyiség esetében az eIidegenítés megtérülését 8 év tękintetében kellvizsgálni.
Avíz&ával nem rendelkező a|betéthavi közĺjs költsége:
2014. évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
8 év alatt elérhető bérleti díj (át|ag 5o/o nf7ációval számolva):
8 évrę számított közös költség(źlt|ag5% nflációval számolva):
Kiizös kii|tségge| csiikkentett bérleti díj (8 évre):
Fo ľgalmi é ľték é ľté kntivelő beľuh ázássa| csiikkentve :

A bérlőnek bérleti díj taltozása nincs.

3.190,- Ft
5.634,-Ft

645.596,-Ft
365.540,- Fr
280.056,- Fr
900.000,- Fr

Az e|végzett számitás alapján megállapítható, hogy a becstilt forgalmi éľték megha|adja a 8 éwe számitott,
közös költséggel csökkentett béľlęti díj összegét, az e|ídegeĺítés az onkormányzat részére megtérül, a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a bérleti díjból 8 éves időtartam a|att
várható. A forgalmi érték nem éi eI a 8 MFt-ot, igy az elidegenítésnek a rendelet 5. $ (5) alapján nincs
akadálya.

fV. Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése:

Javasoljuk, hogy a Budapest VI[., Német utca I7-I9. rV' emelet 26' szám alatti ingatlan vételtrát az
ęlkészült foľgalmi értékbecslés, valamint a 3flf013. (V[. 15.) sztlmll önkormányzati ľendelet 17. $ (1)

bekezdése a|apjtn a forgalmi érték 100 oÁ-ában, azaz900.000'- Ft összegbeĺhatározzameg.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénnlgyi fedezetet nem igényel . Az iĺgat|an értékesítésévęI az
onkormányzat k<iltségvetési bevételhez jut. Az elidegenités az onkormányzat számára kedvező, mert az
onkormányzat terhére felmerülő, az épu|et fenntaltásával kapcsolatos közös költség fizetési kötelezettsége
csökken.

\T. Jogszabályi kiirnyezet ismertetése:

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének feltételeiľől
szőIő 32lf013. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlásáĺa, a ľendeletben meghatátozott esetekben a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (2) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi éľtékű helyiség
elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsźę, ezen értéken felül a Képviselő{estület dönt
az elidegenítésről és a vételáľľól, továbbá dont az adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és
megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket' amikor a döntés az értékJ;ratárIő|

fiiggetlenül a Képviselő-testület jogköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja a|apjttn az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenítésľől és a
vételánól szó|ó előterjesztésnek taĺta|maznia kell, külön<jsen az előteľjesztéstőI számított 5 éven beliil
bérbeadott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett béľleti díját 8 évre számitvą az 5 éven túl
bérbeadott helyiségek esetében 10 évre számitva.

A ľendelet 5. $ (5) bekezdése a|apjáĺ a 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás célú helyiségek az alábbi
feltételek teljesi'ilése esetén elidegeníthetőek:
- a helyiséget is magźtban foglaló, legalább 10 albetétből álló épületben az önkoľmányzati tulajdon

legfeljebb 3 albetét', vagy
- a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzatitu|ajdonmértéke 5 oÁ alattĺ,vagy
- a helyiség éľtéke nem haladja meg a 8 millió forintot.

,Ą Rendęlęt 17. $ (l) pontja értelmében a helyiség véteIźra a forgalmi érték 100 %o-a. Avétę|ár megfizetése a
19. s (1) bekezdése a|apjźn az adásvételi szerződés a|áírástxa| egyidejiĺleg töľténik. A vételár egy<isszegrĺ

megfizetésének tekintendo, amennyiben a vevő avéte|árat banki hitelbo| ťlzeti meg.Ez esetben az adásvéte|i
szerződést 60 napos fizetési határidő kikötése mellett tulajdonjog fenntaftással/ftiggőben taľtással kell
megkĺitni a véte|ár I0 o/o-ának adásvételi szerződés aláírátsźna| egyidejűleg töľténő megf,rzetése mellett. A



vételáľ banki hitelből történő megfizetése esetén a 60 napos fizetési hatáľido az źi|ami elővásárlási jogľól
lemondó ny i|atkozat határidej ének |ejártźtt követő nápon kezdődik.

Kéľemazalábbihatźtrozat javaslatelfogadását.

IJa;tározatijavaslat

év .......hĺ5 .....Irap szálnú Yáľosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

hozzájáruL az ingat|aĺ.nyilvántartásban a 35217l1lV14 he|yrajzi számon nyilvántaľtott' természetbęn a
Budapest vI[., Német utcĺ |7-19. fV. emelet 26, szám a|atti, II m. a|apterületű egyéb helyiségre
vonatkozó eladási aján|at béľlő ľészére töľténő megküldéséhez, a vételárnak, az elkésn1|t forgalmi
értékbecslés, valamint a32120|3. (VII. 15.) számű <ĺnkormányzati rendęlet a|apjtn a forgalmi érték 100 %-
ában, azaz 900.000,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. május f6.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítójének javaslata a kőzzététęI
módjára: a honlapon

Budapest, 20I 4. májlls 6.
Tisztę|ętte|:
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Kovács
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ottó
igazgatő
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