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Tisaelt Y ár osgazdálkodás i és Pénzü gyi B izotts ág !

I. Előzmények

Az Önkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Pľáteľ utca 37, szám a|attta|tl|hatő,3629|10lAl|
helyrajzi számon nyilvántaľtott, 50 m2 alapterĹiletrĺ, üľeS, utcai bejáľatu pinceszinti műhely helyiség, a közös
tulaj d onbó l 329 / 1 0'000 tulaj doni illetőséggel.

A helyiség nem volt hasznosítva, a Helyiség bérbeadási lľoda elidegenítés érdekében záro|ta, tekintettel arra,
hogy a bérbevétele éľdekében érdeklődés nem volt, elhelyezkedése és műszaki állapota miatt.

A helyiségľe Fehéľ Zsigmond vételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez.

II. A beterjesztés indok|ása

Az előterjesztés té'ľgyźban a döntés meghozata\a azért szukséges' meľt az onkormźlnyzat tu|ajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgáló helyiség vonatkozásában vételi kéľelem érkezett a Kisfalu Kft-hez, a tulajdonosi
döntés meghozata|ttra a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. Tényállási ađatok

A Budapest VIII., Práter utca 37 ' sztlm a|atti,3629110/Al| he|yrajzi számon nyilvántaľtott helyiség bejárata a
Nagýemplom utcáról nyílik. A pince boltíves, bejárata nem szabványos, csak l,50 m magas. Legnagyobb
belmagassága2,40 m, egy utcai ablaka van. A fal vakolatlan tégla, vizes, nedves, padozata simított beton. A
két helyiségből álló lelakott állapotu műhelyben semmilyen közmű nincs kiépítve. A pincén halad keresztiil a
ház gáz-, és vizvezetéke, lecsatlakozás nincs. A mÍĺhely fa|tt a ház közös pincéje felé áttöľték'

A helyiség elhelyezkedése FIVT tęľületet érint, azonban a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítesének
akadtůyát nem |átja, az elidegenités az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljes ítését nem érinti.

Az ingat|anra vonatkozó éľtékbecsl ést az Avant.Immo Méľnöki és lgazsági'igyi Szakéľtői Kft (Bártfai Lźsz|ő)
készítette e|' Az ingatlan beköltözhető forgalmi éľtéke 3.460.000'. Ft összegben (fajlagos ź.ľ:69.200,.Ft/mz),
került megá||apitásra, és a fiiggetlen szakértő á|ta| jővéthagyásra.

Az i'ires nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség versenyeztetési eljáľás mellőzésével történő éľtékesítése esetén a
véÍe|ár a beköltözhető foľgalmi éľték |00 %o-a, azaz3.460.000,. Ft.

Az onkoľmányzatavízőľáva| rendelkező helyiségre közcis költség címén havi 11'000,- Ft közos költséget,
teljesít a társasház felé.

A 37 a|betétből álló társashźnban 10 db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhęz 3.285110.000
tu l aj don i hány ad tarto zik.
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IV. Diintés tartalmának ľészletes ismertetése:

Javasoljuk a tźrgyi helyiség veľsenyeztetési eljáľáson kívtili elidegenítését Fehér Zsigmond részére,

3.460.000,- Ft vételáľ egyösszegű megfizetése mellett, igény esetén banki hitel felhasználásź.ľal' a hivatkozott
ľendeletben meghatározott feltételekkel. Amennyiben a vevő nem él a vásárlás lehetőségével, úgy a
helyiséget nyílt árveľésen javasoljuk elidegeníteni.

Az elidegenités az onkormányzat szźtmára elsősorban veľsenyeztetési eljáľas mellőzésével előnyös, mert a

helyiség hasznosítása béľheaĺtás útján biľtokbavétęlét kovętőęn nem volt megvalósítható, valamint nyilvános
árverés tftján a nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek az e|ső alkalommal meghirdetett kikiáltasi áron

ritkábban ta|á|nak gazdźra. Árverés esetén a forgalmi éľték 80 %o-aa kikiáltási ár ahatá|yos ľendelkezések

szerint, és amennyiben csak egy jelentkező van, a forgalmi éľtéknél alacsonyabb összegen kerülhet

értékesítésľe a helyiség'

V. A döntés céIja' pénziigyi hatása

A döntés előnyös az onkoľm ányzat számára, mivel a helyiség bérbeadás útján évek óta nem került
hasznosításľa, ezźtlltal- bérleti díj bevétel nem keletkezik, a közös költség és célbeťtzetés kcĺtelezettség

megfizetése mellett.

A döntés meghozata|a fedezetet nem igénye!, az adźsvételi ügyletbőI befolyó vételár az onkoľmźnyzat
költségvetési bevételeit növeli. Az eladással megszűnik az Önkoľmányzat közös költség kötelezettsége, ami

az e|óterjesztés készítésének időpontj tlban I 1 . 0 00, - Ft/hó.

VI. Jogszabá|yi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének feltételeiről

szőlő 32/2013. (VIL 15.) számú rendelet 2'$ (1) bekezdése szerint: ,'A helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-tęsttilet gyakoľolja azza|' hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a ľendeletben meghattrozott esetekben a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hatalmazzafel."

A Rendelet 2. s Q) bekezdése szerint: ,,A l00 millió Ft-ot meg nem haladó foľgalmi éľtékiĺ helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosijogokat gyakorló bizoÍtság, ezen éľtéken felül a Képviselő-testtilet đönt az
elidegenítésro|és az eladási aján|atkiadásáról, továbbádöntaz adásvételi szeľződéssel, annak módosításával
és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a dontés az érté|<határtő|

fi'iggetlenül a Képviselő-testület j ogköľe.''

A Rendelet 5. $ (1) bekezdésében meghatáľozott elidegenitéstkizárő feltétel nem áll fenn.

A Rendelet 8. $ (2) bekezdés b) pontja szeľint, az a |0 MFt forgalmi éľték alatti üres nem lakás célú helyiség,
amely több mint 1 éve nem került bérbeadás útján hasznosításľa, vételi kérelemre tulajdonosi döntés a|apjźn,
versenyeztetés i elj árás mellőzés ével is elide gen íthető.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése a|ap1án a helyiség véte|ttra a forgalmi éÍték |00 %-a.

A Rendelet 17. $ (8) bekezdése a|apján elidegenített ĺires nem lakás célú helyiség véte|ára a beköltozhető
foľgalmi éľtékénél kevesebb nem lehet, a vevőt nem illeti meg a (2) bekezdésben foglalt, a helyiségben
végzeÍÍ tevékenység után adható vételárkedv ezmény.

A Rendelet 19. $ (5) bekezdése alapján a vevőt nem illeti meg részletfizetési kedvezmény' A vevő avétę|árat
a 19. $ (1) a) pontjaa|apján egyösszegben koteles megfizetni, amihez a 19' $ (2)bekezdése alapján banki
hitelt is felhasználhat.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelęmmel kapcsolatos dĺjntését meghozni

szíveskedjék.

deakne
Ceruza



ev

Iďlatározati javaslat

Váro s gazdálko dás i és Pénzü gyi bizotts źęi hatźr ozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., Práter utca 37' szám alatti' 36f91lolLl| he\yrajzl szám,ű, 50mf.

alapteľtiletű, utcai bejáratű, ľoldszinti üres műhely helyiség 3.460.000,- Ft vételáľon, versenyeztetési

eljáľrás mellőzésével történő elidegenítéséhez Fehér Zsigmond részére,

f,) felkéri a Kisfalu Kft-t kiildjön Fehéľ Zsigmond részére eladási ajánlatot a32ĺ2013. (VII. 15.) szźmtl

önkormányzati ľendelet szerinti ajźn|ati kötöttséggel és fizetési feltételękkel.

3.) amennyiben Fehér Zsigmond nem él az e|adási aján|atban foglalt hatáľidőn belül a vétel lehetőségével,

úgy a ńelyiséget a hatályos rendelkezések szerint nyílt árverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. július 28.
A döntés végrehajtását végzo szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság-szélós köľét éľintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javaslata a kozzététe|

módjára: a honlapon

Budapest, 2014' július 10. 
Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető igazgatő

KÉszÍrBľrB: Klsr.łLuKr.l
MEZEIIRÉNREFERENS u\--

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL /ľplr,ĺ lcÉľypl., IGAZoLÁS:

JocI KoľrRoLL:

BETERJESZTÉsRE el-rel

ANADA-fuMÁN Eoll.ĺ
IEGYZO AVÁRoSGAZDÁLKoDÁSI ZUGY|BzorrsÁc ELNoKE
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