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Táľgy: A Budapest VIu., Vas utca !4. szám alatti, 3648gt0tv2helyľajzi számíl,hat'ározat|an időľe
szó|ó bérletÍ joggal teľhelt ľakĹárhelyiség elidegenítése

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Készítette: Mezei kén referens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszeríi szavazattobbség szükséges

Ti sztelt Y ár osgazdá,lkodási és Pénzügy i B izottság !

I. Előzmények:

A Budapest VIII., Vas utca 14. szám a|atti,3648g/0lN2he|yrajziszámon nyilvántartott,96 m2 alapteľĹiletű,
898/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejáratú iinceszinti räľtárhelyiségre vonatkôzóan az
onkormányzatf006. július 21-én ke|thatározatlan időie szóló helyiségbérleti szeiződést kötött a Catellus
llngu'y Kft-vel (képviseli: Zsamóczky Martin Balázs). A Catellus Hungary Kft bérlő és Zsamőczky Martin
Ba|ázs magánszemély kozös kérelmére a Yá,tosgazdálkodási és Pénztĺgýi Bizottság 8OIlfOÍ3. ivu.rs.)számú hatátozatáva| hozzájárult a bérleti jog átadásálhoz Zsamóczky Mańin Ba|ázs ňagánszem é|y részére.
Bérlő a bérleményt raktározás cé|járavette bérbe.

II. Indokolás:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|ára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

If-én véte|i kérelmet nyújtott be, amihez a
bérleti szerződést) nem csatolta. A hiányt

III. Tényállás:

Zsarnóczky Martin Ba|ázs magánszemé|y bérlő 2013. decembeľ
szükséges mellékleteket (nullás bérleti díj igazo|ást, hitelesített
20I 4. márciusában pótolta.

Az ingat|an Budapest VIII. kerületében, a Palotanegyedben, a Vas utcában a Kófaragó utca sarkánál
helyezkedik e|. Az utca köZepes forgalmú, környezetében a századforduló idején épült lakóházak, oktatási
intézmények, kisebb kereskedelmi egységek találhatóak. Tömegközlekedési kapcsolatai jók. A |akóhá,z
1867-ben épült.

A 96 m2 alapteľületű ingatlan utcai bejáratú, a társasház pinceszintjén he|yezkedik el, helyiségei: közlekedő,
és 3 raktár. A raktár közművekhez nem csatlakozik. Burkolatok simított beton burkolat. Szigetelési
pľoblémák miatt nedvesedési nyomok |áthatóaka falakon, ahźn szennyvíz csatorna vezetékei a mennýezeten
futnak, amelyeknek korábbi problémái miatt is beázások maľadványai láthatóak. A mennyezeńn futó
szennyvíz vezetéke a hasznosíthatóságot is kor|átozzák, ęzek eltakarása szükséges. Meghibásodás esetén
biztosítani ke|| ahozzáférést., ezért a bejutást bármikor biztosítani kell. A vezetékmeghibásod ása az ingatlan
területén károkat okozhat. tsszességében jó elhelyezkedésű, gyenge műszaki állapotú pinceszinti íaktá,r,
amely telj es felúj ítást, közmű ves ítést igényel.

Az ingatlanra vonatkozó értékbecs|ésL az Euľo-Immo Expert Kft. (Bíró Mónika) készítette e| fOI . április
f3-án. A Budapest VI[., Vas utca 14. szám a|atti, 36489lOlN2 he|yrajzi szél,mú', pinceszinti ingätlan
bekciltözhető forgalmi értéke 5.200.000,. Ft összegben (fajlagos ár:54.I7O,- Ft/m2), kerĺilt megállapítáJra, és
a független szakértő áL|ta| jóvá,|lagyásra. A nem lakás célú helyiség esetében a véte|ár a beköltözhető forgalmi
értek I007o-a, azaz 5.200.000,. Ft.

A helyiség elhelyezkedése HVT területet érint, azonban a RévS Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének
akadá|yát nem látja, az e|idegenítés az onkormányzatés a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kotelezittségeinek
teljesítését nem érinti.
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A Budapest VI[., Vas utca 14. száma|aÍti ingatlan tulajdoni lapján műemlék bejegyzés szerepel.

Ĺe.1ua1 történt megkeľeséstinkre a Foľster Gyula Nemzeti orökséggazdálkodási és SzolgáltaĹási Központ
nyilatkozott, hogy a Budapest VIII., Vas utca 14. szám a|atti, 3648glOĺN2 helyrajzi számú ingátlan
védettségét kimondó 4lf007 . (II.9.) oKM miniszteri rendelet nem rendelkezik a Magýai Állu- elováúrlási
jogárő|, így az je|en esetben nem áll fenn.

Fentiek szerint azingat|annem műemlék, mindcjssze műemléki védettségeté|vez,amely azt je|enti,hogy az
elidegenítéshez nem ke|| a hozzájárulást megadni.

A Budapest VIII., Vas utca 14, szálm alattĺ, 96 m2 alapteľůiletű ľaktáľhelyiség esetében, a 19 albetétbőI
álló társasházban 2 db önkoľmányzati tulajdonú albetét van, amelyekhez együttesen3.2f5lIO.000 tulajdoni
hányad tartoz1k.

A helyiség bérleti díja az érvényes bérleti szerződéssel keľült meghatá,rozásra, megállapításánál csökkento
tényezó nem került figyelembe vételre. A helyiség bérleti díjának emelése évente a fogyasztói árindexnek
megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtérülését 1o év tekintetében kell vizsgálni.
f014. évben érvényes havi nettó bérleti dd összesen: 36.Io4,-Ft
Avízóráva| rendelkező albetét havi közcis költsége: ff.o$O,-Ft
10évalattelérhetőbérleti díj(át|ag5%oillflációvalszámolva): 5.449.347'-Ft
10 évre számítottkcizös költség (át|ag5vo inflációval számolva): 3.33f.638,-Ft
Kiizös kłiltséggel csłikkentett béľleti díj (10 évľe): 2.||6.709,. Ft
Foľgalmi éľték értéknövelő beľuházással csökkentve: 5.200.000,. Ft
Az e|végzett számítás a|apján megállapítható, hogy a becsült forgalmi éľték meghaladja a 10 évre számított,
közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az elidegenítés az tnkoľmányzat részére megtérül, a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a bérleti díjból 10 éves időtartam aIatt
várható. A helyiség értéke nem éri el a 8 MFt-ot, a táľsasházban az önkormányzati tulajdon f a|betét, ezen
feltételek teljesülése esetén aze|idegenítésnek a rendelet 5. s (5) aIapjánnincs akadálya.

Továbbá az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ó 32/f013. (v[15') Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 5. $ (1) bekezdésében
foglalt nem lakás célri helyiség elidegenítésétkizárő ok nem áll fenn.

IV. Dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

Javasoljuk, hogy a Budapest VI[., Vas úca |4. szám alatti ingatlan véte|árát az e|készi|t forgalmi
értékbecslés, valamint a 3fĺf0l3. (vII. 15.) szám(l önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapján a
forgalmi éľték 100 %o-álban, azaz 5 ,f00 ,000,- Ft összegben határozza meg.

V. A döntés célja, pénzügyi haĹása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzngyi fedezetet nem igénye|. Az elidegenítés az
onkormányzat számźra kedvező, meÍt az onkormányzat terhéÍe felmerülő, az épu|et fenntartásával
kapc solatos közcis köl tség fizetési kötelezettsége c sökken.

VI. JogszabáIyi köľnyezet ismeľtetése:

Az onkormányzat tulajdonábaĺ á|Iő nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szó|ő 3f/f013. (v[. 15.) számú ľendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiség elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatátozott esetekben a Yfuosgazdálkodási és Pénzúgyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (f) bekezdés szerint a 100 millĺó Ft-ot meg nem haladó, foľgalmi értéktĺ helyiség
elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értéken felül a Képviselőtestület dönt
az elidegenítésről és a vételárról, továbbá dönt az adásvételi szerzodéssel, továbbá annak módosításával és
megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értéV,hatfutő|

függetlenül a Képviselő-testület jogköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja a|apján az e|idegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenÍtésrol és a
vételárról szóló előterjesztésnek tarta|maznia kell, ktilcincĺsen aZ előterjesztésto| számított 5 éven belül
bérbeadott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti díját 8 évre számítva, az 5 éven túl
bérbeadott helyiségek esetében 10 évre számítva.



A rendelet 5. $ (5) bekezdése alapjan a 3 hónapon túl béľbeadott
feltételek teljesülése esetén elidegeníthetőek:
- a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétbő| áIIő

legfeljebb 3 albetét, vagy
- a helyiséget is magában foglaló épületben az onkormányzati tulajdon mértéke 5 7o a|atti, vagy
- a helyiség étéke nem haladja meg a 8 millió forintot.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helyiség véte|ára a forgalmi éľték 10o ?o-a. Avitc|ár mcgfizctése a
19. s (1) bekezdése a|apján az adásvételi szerződés a|áírásáva| egyidejűleg torténik. A vételár egyosszegtĺ
megfizetésének tekintendó, amennyiben a vevő a véte|fuat banki hitelb ó| fizeti meg. Ez esetben az adásvételi
szeľződést 60 napos fizetési hatfuidő kikötése mellett tulajdonjog fenntartással/függőben tartással kell
megkötni a véte|ár I0 %o-ának adásvételi szerződés a|áírásáva| egyidejűleg történő megfizetése mellett. A
véte|ár banki hitelből történő megfizetése esetén a 60 napos fizetési határido az áI|ami elővásárlási jogról
lemondó nyilatkozat határidejének lejártát követő napon kezdődik.

Kérem az a|álbbi határ o zat j avas l at elfo gadá sát.

Határozati javaslat

év .... . ..hó .....nap számú Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
36489I0lN2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Vas utca t4. szám a|atĹi,
96 m, alapterüIetű raktárhelyiségre vonatkozó e|adási aján|at bér|o részére torténő megküldéséhez, a
vételáľnak, az e|készu|t forgalmi énékbecslés, valamint a 3flf0I3. (V[. 15.) számú önkormányzati rendelet
a|apján a forga|mi érték 100 vo-źtban, azaz 5.200.000,- Ft összegben töľténő kĺizlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014. jilnius f3.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a kozzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, f0I4. jűnius 4.
Tisztelettel:

Kovács ottó
iigyvezeto igazgatő

nem lakás célú helyiségek az alábbi

épületben az önkormányzati tulajdon
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