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Tisĺelt Y źtosgazdźikodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az előterjesztés tátľgyát képező Budapest VI[., Tavaszmezó utca 8. szźlm a|atti, 35I7Il0lCl2 he|yrajzi
számon nyilvántartott |5 m2 alapterülehĺ, üres garrázshelyiségre vonatkozóan a Yáľosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság 462lf0|4. (IV'28.) számű haÍźlrozatźtban hozzź$áru|t a vételi kéľelmet benyujtó Tényi
Blanka Ttinde részére töľténő eladási ajźn|at megküldéséhez 1.200.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

A hatźrozat alapjrán Társaságunk a f0I4. május 7. ĺapján kelt Eladási Ajánlatot megküldte Tényi Blanka
Tünde részére, amelyet nevezett2074. május 13. napján vettkézhez.

Tényi Blanka Tünde 20|4. jűnills 2-én kelt elektronikus úton érkezett kéľelmében a forgalmi érték
felü lv iz s gál attĺt kérte.

Kérelmében a foľgalmi éľték csĺjkkentési kéľelmét azza| indokoltą hogy bizonyos szempontokat az ingat|an
forgalmi étékbecslés elkészítésekor nem vettek figyelembe az a|ábbiak szerint:

- ez az áĺ megkoze|iti az új építésű tźlrsashtni gépkocsi beállók áÍźLt. (A környéken ezen az összegért
máĺ egy komfort nélküli kis lakást lehet vásáľolni. A üĺrsashźzban a lakások ára nem éri el ennek a
négyzetméter ámak a dupllźýát sem, amelyek összkomfoľtosak, és megfelelnek a XXL szźzad
követelményeinek.)

- a garźashelyiséget burkolatlan, ftildes, kát5rus udvaron kereszti'ĺl lehet megköze|iteni, ami esőzések
a|ka|mźtva|pocsolyás-sarastereppévźůtozik.

- a garénshelyiség semmilyen közművel nem rendelkezik, három fallal, vasajtóval, hullámpala tetővel
ľendelkezik. Szigetelés nincsen. A hullámpa|a á||apota javíÍásra szorul. A gaľazshelyiség ajtaja
biztonsági szempontból felújítasra szorul. Az épület állapota lepusztult. Elhanyagoltsága miatt
inkább hasonlít romra' mint gaĺźnsra, ezért a helyiség erősen fe|újítandó állapotokat mutat, valamint
a garźzshe|yiség környezete is lepusztult állapotot mutat.

- a tłírsasháznak nincsen zárhatő kapują amely igy a gartas biztonságáú és ezzel az éľtékét is
nagymértékben csökkenti.

Mindezeket összefoglalva 2 00. 000'- Ft vételárat taľt elfogadhatónak.

II. A beteľjesztés indoklása

Az előterjesztéstźlrgyźlban a d<jntés meghozata|áraaYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok
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A kérelem a|apjźtn Táľsaságunk szakértőjét megbíztuk az értékbecslés felülvizsgá|atźxa|, aki a panaszos
levélb en leírtak alapj źn állásfo gl alás áb an az alább iakat r o gzítette:

- az eľedeti éľtékbecslés újbóli felülvizsgźůatźú e|végezve megállapítható, hogy az értékbecslésben
rögzített műszaki źi|apothoz képest a panaszos levél új, érdemi, a foľgalmi éľtéket is befolyásoló
miĺszaki információt nem taľtalmaz, ahta és a gartzshelyiség mrĺszaki źú|apota ismeľt.

- a lakás ĺáľakkal és teremgarźasban lévő gépkocsi beáltó áľakkal töľténő <isszehasonlítás szakmailag
nem indokolt.

- az éľtékbecslő áita| rögzitett forgalmi éľték és a garźustajutó telekhányad áĺ arźtnya rendkívĹil
aĺányta|an, a telekhányad eszmei értéke az étékbecslés szeľint 1.300.000'- Ft. Ez az áĺ gyakor|atilag
a felépítméný műszakilag értéktelennek tekinti, mivel 100.000,- Ft.tal magasabb' mint az ingat|an
(felépítmény + telekhányad) forgalmi éľtéke

- a garźzs ingatlan foľgalmi értéke jelen műszaki állapotnak megfelelően i.200.000,- Ft, ez 80.000,-
Ft/nŕ faj|agos árnak felel meg.

A fenti indokok figyelembe vételével az éľtékbecslésben rögzitett l.200.000'- Ft forgalmi érték ľeális,
csökkentése nem indokolt, az nem javasolt.

TV. Diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése:

A fiiggetlen szakértő állásfoglalása értelmében nem javasoljuk az eredeti éľtékbecslésben rögzített
1.200.000,- Ft forgalmi érték illetve vételár csökkentését. Amennyiben a vevő nem él a vásárlás
lehetőségével, úgy a helyiséget nyílt árveľésen kell elidegeníteni.

A Tényi Blanka Tiinde źita| megajźlnlott 200.000,- Ft vételáľ rendkívül alacsony, 1,3.333,- Ft fajlagos árnak
felel meg.

V. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés előnyös az Onkormányzat számźra, mivel a Tényi Blanka Ttinde źital megajánlott 200.000,-Ft
vételár rendkíviil alacsony, L3.333,-Ft fajlagos áľnak felel meg. Áľverés esetén a forgalmi éľték 80 %o-aa
kikiáltási źtt ahatźiyos rendelkezések szeľint (960.000,-Ft), amennyiben csak egy jelentkezóvarl.

A döntés meghozatala fedezetet nem igénye|, az adäsvételi ügyletből befolyó vételźr az onkormźnyzat
költségvetési bevételeit növeli. Az eladással megsziĺnik az onkormányzat közĺjs költségfizetési
kötelezettsége, ami az e|őterjesztés készítésének időpontj ában 3 '97 5 ,- Ft/hó.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźió helyiségek elidegenítésének feltételeiről
sző|ő 32D013. (VII. 15.) számú ľendelet 2.$ (1) bekezdése szerint: ,,A helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testiilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakor|ására, a rendeletben meghatarozott esetekben a Yttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hatalmazzafel."

A Rendelet 2. $ (2) bekezdése szerinť ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi éľtékiĺ helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság, ezen éľtéken felül a Képviselő-testĺilet dönt az
elidegenítésrő| és az eladási aján|at kiadásĺáľól, továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, annak módosításával
és megszüntetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteke! amikor a döntés az érÍé|<hatźIrtő|

fiiggetlenül a Képviselő-testiilet jogköľe.''

A Rendelet 11. $ (2) bekezdése szerint: ,,Haaz onkormányzatajźn|ati kötöttségének hataridején belül az
eladási ajźn|atban közöIt forgalmi éľték feliilvizsgá|atát a vevő kéri, a kéľelmet a fiiggetlen szakérto
á||ásfog|a|ásának ismertetése mellett az értéldlatáľtól fiiggően a Képviselő-testiilet' Yd{! a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság elé kell terjeszteni. Az ajźnliati kötöttség időtartama ilyenkor a forgalmi érték
felĹilvizsgálata irźlnti kérelem előterjesztése és az értékhatáľtól fiiggően a Képviselő-testtilet, vagy a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság állásfoglalásánakkézhezvétele között időtartammal megnő.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjék.
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Határozati javaslat

év . . . . . . .hó . . . ..nap szźlmű Y átrosgazdállkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság riry dönt, hory

1.) a BuúapesĹ VI[., Tavasztrrező utca 8. szźlĺ,ľl a|atti,3517Ilo/C/2|rclyľajzi szźnlű, 15 nŕ alapteľületiĺ,
udvari bejératű, ftjldszinti üres gariázshelyiség e|idegenítésével kapcsolatban hozott 462/2014. (Iv.28.)
szźtműhatározatáńvá|tozat|an taľtalommal fenntartja, avéte|źratnem módosítja.

2.) kijelenti, hogy az 1. pontban foglalt hatźrozat esetében fennálló ajźn|ati kdtöttség idótartama a forgalmi
érték felülvizsgá|ata irrínti kéľelem előterjesztése és a Ytrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság
állásfoglalásĺĺnak kézhezv éte|e kozötti idótatammal megnő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Haüíridő: 20 14. június 30.

A d<jntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítĘének javaslata a közzététe|
módjrára: a honlapon

Budapest, 2014. június 13.
Tisztelettel:

Kovács ottó
tig1rvezető igazgatő
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