
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos Önkormányzat Képviselő-testiiletének
Y źrosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľjesztő: Kisfalu Kft napirend

ELOTERJESZTES
aYárosgazđálkoĺlási és Pénzügyi Bizottság 2014. augusztus 11-i ülésére

Tárgy: A Budapest vfII., Baross u. 38. fsz. 1. szám alattÍ,36723l0lil3 helyrajzi számú, hatáľozat|an
időľe szó|ó béľleti joggal teľhelt nem lakás céljáľa szo|gáló helyÍség elidegenítése

Előterjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Készítette: Dravetz Réka referens
A napirendet nyílt ülésen kell trárgyalni
A döntés elfo gadásáh oz egy.szeru szav azattöbbsé g szüksé ge s

Tisztelt Y fuosgazdźllkodási és Pénzügyi Bízottság!

I. Előzmények:

A Budapest VI[., Baross u. 38. fsz. I. szám a|atti,36723l0ĺN3 he|yrajzi számű, utcai bejaratu ftildszinti,
50 m, alapterĺiletrĺ, ltcaí bejtrattl' ťoldszinti üzlethelyiségľe vonatkozóan az onkormanyzat hatfuozat|aĺ
időre szóló helyiségbér|eti szerződéSt kötött 200I. mfucius 6. napján a Tőkés Dentál Bt-vel (2}92Duĺakeszi,
Vadverem u, 25.; cégjegyzékszám: 13-06-033048; adósztlm: 28694742-2-13; képviseli: Tőkés Péteľné). A
béľlő a helyiséget a bérleti szerződés szerint kereskedelmi tevékenység cé|jźra vette bérbe.

II. A beteľjesztés ĺndokolása:

A kérelemmel kapcsolatos döntés megllozata|átaaYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

Itr. Tényállĺísĺ adatok:

A Tőkés Dentál Bt. képviseletében Tőkés Péterné 2014. februtr 19. napjan vételi kéľelÍnet ny(Ątott be az
á|talabérett Budapest VIII., Baross u. 38. fsz. 1. szźrĺ a|atti,36723/0/N3 he|yrajzt számű, utcai bejaratu
fřildszinti, 50 m2 alapterĹiletiĺ, 251/10,000 tulajdoni hányaddal ľendelkező üzlethelyiségre.

Az lngat|aĺ Budapest VIII. kerületében, Palotanegyedben' a Baross utcában helyezkedik el a Szentkirályi és

Mária utca k<izötti szakaszon,bejárata a Baross utca felől nyílik. Az ingat|an a kĺjvetkező helyiségekből áll:
2 uzlettér, k<jzlekedő és WC-mosdő. Az üzlethelyiség fiĺtése elektromos hősugáľzókka|, me|egviz ellátása
villanybojlerről biztosított. Az üzlethelyiség utcai nyí|ászárői rossz műszaki állapotúak, vetemednek, ľossz
hő szi gete lé stíek, a f a|ak |ttbazatánál nedve sedé s nyomai láthatóak.

Az ingatlawa vonatkozó értékbecslést az EURO-IMMO Expeľt Kft. (Bács György) készítette e| 2014,
március 13-án. Aziĺgat|an bekĺiltözhető forgalmi éľtéke 9.700.000'. Ft összegben (fajlagos ár: 194.000,.
Ft/mz), került megźů|apításľa, és a fiiggetlen szakérto áita| jővźŕragyásľa. A nem lakás célú helyiség esetében
avéte|źr a beköltözhető foľgalmi érték 100%-a) azaz 9.700.000'- Ft.

A helyiség elhelyezkedése IIVT területet nem érint.

A 31 albetétből álló tá,rsasházban 3 db önkornányzati tulajdonú albetét van, amelyekhez együttesen
9 64/ 10.000 tulaj doni hanyad tartozik.

A helyiség bér|eti díja az érvényes bérleti szerződéssel keriilt meghatźrozźtsra, megállapíttstlná| csökkentő
tényező nem került figyelembe vételre' A helyiség bérleti díjanak emelése évente a fogyasńői árindexnek
megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtérülését 10 év tekintetében kell vizsgźini.
Avizőrźryal ľendelkező albetétek havi kĺizös kĺiltsége:
201'4. évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
10 év alatt elérhető bérleti dfi (át|ag 50Á inflációval számolva):
10 évre szźtmított közös költség (át|ag 5o/o inÍ7áciőval számolva):

9.287,-Ft
146.207,-Ft

f2.067.711,-Ft
7.40r.731,-Ft



Kiiziis kiittséggel csiikkentett béľletĺ díi (10 évre):
Foľgalmĺ éľték értékntivelő beľuházással csökkentve:

20.665.981,- Ft
9.700.000.- Ft

Az e|végzett számítás a|apjtn megállapítható, hogy a becsült forgalmi érték nem haladja meg a 10 évľe

számitott, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az elidegenités az onkormányzat részérę nęm
tértilne meg, a helyiség elidegenítése alacsonyabb bevételt eredményezne, mint amennyi a bérletí díjból 10

éves időtanam a|att vétrhatő.

Béľlőt levélben tájékoztattuk arról, hogy a jelenleg hatályos rendelkezések alapján az elidegenítés
tękintetében a megtérĹilés alapján nem tudjuk javasoLni az e|idegeĺitést a tulajdonos részére, kéń-e, hogy
kérelmét ennek ellenére a tulajdonos elé terjesszük döntés érdekében. A tájékoztatásunkľa a BérIó 2014'
július 15. napján vételi ajánlatott adott be 21.000.000'. Ft vételáron.

A Béľlő által benyujtott ajánlat meghaladja a 10 éwe számított, közĺis költséggel csökkentett bérleti díj

összegét, az elidegenítés az tnkormányzat részére megtérül, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt

eľedményez, mint ameĺnyi a bérleti díjból 10 éves időtaľtam alatt várható.

Fenti ingatlan tekintetében az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás.. cé|jára szoIgáIó helyiségek
elidegenítésének feltételeiľól szóló 3212013. (VII.15.) Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 5. $-
ában meghattlrozott elidegenítésttjzárő okok nem állnak fenn.

IV. Diintés tartalmának részletes Ísmeľtetése:

Javasoljuk, hogy a Budapest VIII., Baross u. 38. fsz, I. szám a|atti fiildszinti ingatlarľa abér|ő, Tőkés Dęntál

Bt. által tett 21.000.000,- Ft.os vételár aján|atot fogadja el, és járuljonhozzá a helyiség bérlő részére toľténő

elidegenítéséhez a32120|3. (Vu. 15.) szämll onkormányzati rendeletben foglalt feltétekkel.

V. A diintés célja, pénziigyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatalapénzl,:'gyi fedezętet nem igényel ' Az íngatlan értékesítésével az

onkonrrányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az Önkormányzat sztlmára kedvező, mert az

onkormányzat terhére felmeľülő, az épu|et fenntaľtásával kapcsolatos közös költség fizetési kötelezettsége

csökken, a helyiség bér|ő źůtal tett vételár aján|at összegével megegyező éľtékesítésével többlet bevétęlhez
jut.

VI. Jogszabályi környezet Ísmeľtetése:

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől
szóIő 32l2O13. (VII. 15.) számú ľendelet 2. $ (1) bekezdés éĺtelmében a helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képvise|ő-testíilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlásaĺa, a ľendeletben meghatározott esetekben a Ytrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (2) bekezďés szerint a 100 millió Ft.ot meg nem haladó, foľgalmi éľtékű helyiség
elidegenítése esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen éľtéken felül a Képviselőtestiilet dönt

az e|idegenitésről és a vételrźffő|, továbbá dont az adásvételi szeľződéssel, továbbá annak módosításával és

megsziintetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékůatźĺtőI

fiiggetlenül a Képviselő.testĺilet jogkĺire.

Helyiségek esętében a 12. $ (1) f) pontja a|apjźn az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az e|idegenítésrol és a

vételárról szóló előterjesztésnek tarta|maznia kell, ktilĺjnösen aZ előterjesztéstől számított 5 éven belül
bérbęadott helyiségek esetében a k<izös költséggel csökkentett bérleti díját 8 éwe számítva, az 5 éven tul
bérbeadott helyiségek esetében 10 évľe számitva'

A renđelet 5. $ (6) bekezdése aLapjáĺ a 3 éven tul bérbe adott nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek -
amerľryiben az e|idegenítés ezen rendelet alapjźn e|végzett megtérülési számitt.s a|apjćn az elidegenítés
javára megtérül és az elidegenítés jogszabáIyba nem titkozik _ további körtilmények vizsgálata nélktil
elidegeníthetőek.

A Rendelet 17. $ (l) pontja értelmében a helyiség véte|ára a forgalmi érték 100 %o-a. Avéte|ár megfizetése a

19. $ (1) bekezđés a) pontja a|apján az adásvéte|i szerződés a|éúrásź.ľal' egyidejűleg történik.

A Rendęlet 19. $ (2) bekezdés szerint a véte|źtr egyösszegű megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő a

véte|źrat banki hitelbó| fizeti meg. Ez esetben az adásvételi szerződést 60 napos fizetési határidő kikötése

mellett tulajdonjog fenntaľtással/fliggőben taľtással kell megkĺĺtni a vételáľ |0 %o-tnak adásvételi szeľződés

a|źirásávalegyidejűleg történő megfizetése mellett. A vételráľ banki hitelből töľténő megfizetése esetén a 60



napos fizetési határidő azźil|ami elővásárlási jogról lemondó nyi|atkozat határidejének|ejártátkövető napon
kezdődik.

Kéremaza|źlbbihatározat javaslatelfogadását'

E:atáłrozatijavaslat

.... év.......hó.....napszámúYátosgazdátlkodásiésPénzügyibizottságihatźrozaL:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

I.) az ingatlan-nyilvántartásbaĺr 36723ĺ0lN3 he|yrajzi szĄľoĺ nýlvántartott, természetben Budapest VilI.,
Baross u. 38. fsz. I. szám alatti fijldszinti, 50ď alapteľülehĺ, határozat|an időre szóló bérleti
szerződéssel ľendelkező Tőkés Dentál Bt. bérlő áita|tett 21.000.000,- Ft-os vételaľ ajánlatot elfogadja,

2.) bozzájźrul az ingatlan.nyilvántartźsbaĺ 36723l0lV3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest V[I., Baross u. 38. fsz. I. szám alatti Ířildszinti, 50 rrŕ alapterületíí egyéb helyiség
elidegenítéséhęz a jelen hatarozat I.) pontjában foglalt vételáron, a 32l20I3. (Yn. 15.) számú
önkormányzati renđeletben foglalt feltételekkel.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-tazajén|at elfogadásĺĺról szóló nyi|atkozat kiküldéséľe és az adásvételi szerződés
megk<itéséľe'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2014. augusztus 18.
A d<jntés végrehajtźstĺtvégző szervezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesĺés előkészítójének javaslata a közzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, 2014. július 30.
Tisztelettel:
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igazgatő
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