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Tisztęlt Y źrosgazďálkodási és Pénzügý Bizottság !

I. E|őzmények:

A Budapest VIII., Népszínhĺáz utca 24. szźml a|attí, 3468110lN 10 hrsz-ú, utcai bejáratu, füldszinti,
2.6 m" alapteľtiletú, 68/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkęző ingatlanľa vonatkozóan az
onkoľmányzat20|0. november 9-én kelt, 2014. decembęľ 31. napjáig sző|őhatározottídore sző|ő
helyiségbér|eti szetződést kötcitt az EURoVIN Kft-vel. Bérlő a helyiséget iľoda céIjfua hasznźita.
Az EURoVIN Kft bérlő és a RAUF Mrĺszaki Kft (1084 Budapest, Auróra utca 14. foldszint 2.;

cégegyzékszám:01-09-183546; képviseli: Maknse Beatrix) kérelmet nýjtottak be a fenti helýség
bérleti jog átadásának engedélyezése céljából. A kérelem a|apjźn aYźrosgazdálkodási és Pénzügý
Bizottság 326/2014. (III.24.) szám,ű hatfuozatában döntĺjtt a bérleménynek a RAUF Műszaki Kft
részére bérleti jog átruhäzźsának keretében történő bérbeadásáról. Bér1ő a bérleméný ťlj és használt
műszaki cikkek éľtékesítése céljából vette bérbe.

A béľlő a helyiségre vételi kéľelmet nyújtott be.

II. A beteľjesztés indoklása:

A kérel emm el k apcso lato s döntés me ghozata|a a Bizottság hatáskoréb e 1.arto z1k.

III. Tényál|ási adatok:

Az iĺgatlaĺ Buđapest VIII. kerületében, a Népszínház negyedben található, bejárata a Kíss József
utcaľól nýlik. Környezetében jellemzően hasonló koru és építésű társasházak talźihatőak. Az
ingatlant magába foglaló épület kb. Xx. szźnađ elején éptilt, összközműves, általános állapota a
korának megfelelőnél ľosszabb. Tcimegközlekedéssel a kĺirnyéken közlekedő villamosokkal,
autóbuszokkal, valamint metróval érhető ęI. Az értékelt utcai bejaľatu helýség bejárata három
lépcsőfokka| az utca szintje felett van, fakeretes, üvegezett bejárati ajtajtn acél redőny varl, Az
ęgytk ajtősztĺrny üvegezése híányzLk, a portá| keľetét beszakítottttk. Az egyszeres tivegezés a
hőtechnikai előírásoknak nem felel meg. A helyiségbeĺ gázvezeték és frĺtés nincs. Acélszeľkezettĺ
ga|énavan az ingatlanban, a|attaf,3 m felette 2 m a belmagasság. A helyiség csak elektromos frĺtés
beépítésével használható rendeltętésszerííen. A takart vezetékek állapota vélhetően az épi|et
korának megfelelő. Az uz|ethelýség piszkos' elhanyagolt állapotu, W.C. és kézmosó ta|á|hatő
benne.

Az iĺgatlanra vonatkozó éľtékbecslést az Avant.Immo Méľnĺjki és Igazságügyi Szakéľtői Kft.
(Bártfai LászIő) készitette e| 2014. május 30-án. Az ingat|aĺ bekĺjltĺizhető forgalmi éľtéke

alatti, 34681ĺ0ĺN10 helyrajzi számű,
nem lakás céljáľa szolgáló helyiség



4.420.000,- Ft összegben (fajlagos ár: |70.200,- Ft/m2), kerĹilt megáI|apitásra, és a független
szakértő által jóváhagyásra. A nem lakás célú helyiség esetében a vételár a bekĺjlt<jzhető forgalmi
éÍték |00%-a, azaz 4.420.000,. Ft,

A helýség elhelyezkedése HVT tertiletet nem érint.

A 60 albetétből á1ló tttrsasházban 8 db önkoľmányzati tulajdonú albetét van, amelyel<hęz egytittesen
1 .17 9 l 10.000 tulajdoni hányad lnrtozik,

A helyiség bérleti díja az érvényes bérleti szerződéssel keľĹilt meghatźrozásra, megźt|IapításánáI
csökkentő tényezó nem kerĹilt ťrgyelembe vételľe. A helyiségek bérleti díjának emelése évente a
fogyasztói áľindexnek megfelelő.

A helýség esetében az eliđegenítés megtérülését 8 év tekintetében kell vizsgálni.
Avizőrźtva| nem rendelkezó a|betétek havi közös koltsége:
2014. évben érvényes havi nettó bérlęti díj osszesen:
8 év alatt eléľhető béľleti díj (źúIag 5Yo inf|źrciőval számolva):
8 évre szźlmitott közös koltség (át|ag 50Á infltĺciőval számolva):
Köztis költséggel csökkentett bérletĺ díj (8 évľe):
Forgalmi éľték:

8.636,- Ft
ą? ??? - F'f

3.819.605,- Ft
989.593,- Ft

2.830.012,- Ft
4.420.000,- Ft

Az eIvégzett szźtmitás a|apjtn megállapítható, hogy a becsült forgalmi érték meghaladja a 8 évre
szźtmított, kĺizös k<iltséggel csökkentett bérleti díj osszegét, az elidegenítés az onkormányzat
tészéte megtérül, a helýség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amenný a bérleti
díjból 8 éves időtartam a|attvárhatő.

A helyiség értéke nem éri el a 8 MFt-ot, ezen feltétel teljestilése esetén az elidegenítésnek nincs
akadálya.

A benffitott iratok a|apján megállapítható, hogy a kérelmező anemzeti vagyonľól szóló 20II. évi
CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekęzdés 1. pontja szeľint źńIźúhatő szewęzętnek minősĹil.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismertetése:

Javasoljuk, hogy az onkormányzat járu|jonhozzáa Budapest VIII., Népszínházutca}4. sztlm a|atti
helyiség béľlője részéte történő eladási ajźtnlat megkiildéséhez, ingat|aĺ véte|árának a forgalmi
éľtékkel megegyező összegű, azaz 4.420.000,- Ft vétę|ár közlése mellett.

Javasoljuk továbbá, hogy az onkormányz at adja meg az elidegenítést kizáľó ok alól a felmentést,
mely alapján nem elidegeníthető a helyiség, amíghatározott időre van bérbeadva. A kizárő feltétel
a|kaLmazása aIő| a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság adhat felmentést.

Az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gźio helyiségek elidegenítésének
feltételeirőI32l2O13. (VII.15.) Budapest Józsefuáros onkoľmányzatíręnđe|et 5. $ (1) bekezdésében
meghattttozott elidegenitéstkizáĺő feltétel a fentieken tul egyebekbęn nem ál1fenn.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása:

Az ęl adás s al kap cso l ato s döntés me ghozata|a p énzĺi gý fedezetet n em i gényel.

Az íĺgat|an értékesítéséve| az onkormányzat kĺiltségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az

onkoľmányzat számárakeđvező, meľt az onkormźnyzat terhére felmerülő, az épĺjllet fenntaľtásával
kapcsolatos köz<js költség fizetési kĺitelezettsége csökken, valamint nem romlik a helýség jelenlegi
á||apota.

VI. Jogszab ályi kiiľny ezet isnreľtetése:

Az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 32/2013. (VII. 15.) szźtmű' rendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes



tulajdonosi jogok gyakorlźsára, a rendeletben meghatźrozott esetekben a Városgazdálkođási és
Pénzngý Bizottságot hata|mazza fel. A (2) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem halađó,
forgalmi éľtékű helyiség elidegenítése esetén a Yźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság) ezen
éľtéken felül a Képviselő-testület dont az elidegenítésről és az eladźsi ajźnIat kiadásáľól, továbbá
dont az adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és megszĹintetésével kapcsolatos
kérđésekben, kivéve azokat az ęseteket, amikor a döntés az érté|<hatáľtól fiiggetlenül a Képviselő-
tęstiilęt hatáskclrę.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) Đ pontja alapján az e|idegenítés előtt vizsgálni kell és az
elidegenítésrol és a vételáľról szóló előterjesztésnek tartalmazniakel|, külĺinösen az e|ote1esztéstó|
számitott 5 éven beltil bérbeadott helyiségek esetében a kĺizĺis költséggel csökkentett béľleti díját 8
évre számitva, az 5 éven tulbérbeadott helýségek esetében 10 évrę számitva.

Ahatározo|t idejű bérleti jogviszonyt figyelembe véve a 3fl2OI3. (VII. 15.) sztlmű önkoľmányzati
rendelet 5. $ (1) d) pontja értelmében elidegenítést kizárő ok áll fenn, amely kizárő ok alóli
felmentésről a ľęndelęt 5. $ (3) bekezdése a|apján a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

A rendelet 5. $ (5) bekezdése alapjćln a 3 hónapon tul bérbeadott nem lakás célú helýségek az
alábbi feltételek teljesülése esetén elidegeníthetőek:
- a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből álló épületben az <ĺnkoľmányzati tulajdon

legfelj ebb 3 a|betét, v agy
- a helýséget is magában foglaló épületben az önkormźlnyzati tulajdon mértéke legfeljebb 5y,,

vagy
- a helýség értéke legfeljebb 8 millió forint.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értęlmében a helýség véte|ára a forgalmi érték 100 %o-a. A vételáľ
megfizetése a 19. $ (1) bekezdése alapján az adźsvéte|i szerzódés aláírásával egyidejtĺleg tĺiľténik.

^ 
(2) bekęzdés szerint a véte|tr egyösszegű megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő a

vétęIárat banki hitelbol fizeti meg. Ez esetben az adźsvétę|i szerződést 60 napos fizetési hatźlridó
kikötése mellett tulajdonjog fenntartással/fiiggőben taľtással kell megkötni a vételźr I0 Yo-tlĺak
adásvételi szerzodés aláftásáva| egyidejűleg töľténő megfizetése mellett. A (3) bękezdés szerint a
véte|źlr banki hitelből töľténő megťlzetése esetén a 60 napos fizetési hatźridĺĺ az á||ami elővásáľlási
jogról lemondó nyilatkozat hatáľidejének lejáľtát követő napon kezdődik.

Kérem az a|źtbbí hatfu o zati j avasl at el fo gadás át.

Hatńrozatijavaslat

év .......hó .....nap számuVárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigý Bizottság úgy dönt, hogy

|.) az ingatlan-nýlvántartásban a 34681l0lNI0 heIyrajzi lzámon nýlvántartott, teľmészetbeĺ a
Budapest VI[., Népszínház utca 24. szétrn a|atti, 26m. alapteľĹilettĺ, határozotĺidejrĺ bérleti
jogga| tęrhelt nem lakás célú helýségre fennálló elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad,

2.) hozzájáru| az ingatlan-nýlvántartásban a 34681l0lNI0 he|yrajzí 
^számon 

nýlvántaľtott,
természetben a Buđapest VI[., Népszínház utca 24. szám a|atti,26m" alapteniletű, ťoldszinti
üzlethelyiségre vonatkoző e|adási aján|atbér|ő részéľe töľténő megküldéséhez, a vételźrnak, az
elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a3212013. (VII. 15.) szź.ľľrí önkormányzati rendelet
alap1án a forgalmi érték 100 %o-,łlb.an,uľzaz 4.420.000,- Ft összegben ĹörĹénő ktjzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatfuidő 2014. iúlius 28.



A döntés végľehajtásátvégzo szewęzęti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő d<jntések esetén az előterjesztés előkészítiĺjének javaslata akozzététe|
módjára: a honlapon
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