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ELiTERJESZTES
a Viáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2014. augusztus 1l-i ülésére

Tĺíľgy: A Budapest v[I., Hungáľia kiiľút 32lC..N. emelet f|. szám a|atti,38878ĺ0tFĺ23 helyĄzi
számr'i iĺľes, nem lalĺĺs céljáľa szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Mezei Irén referens
A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni
A dönté s elfo gad ásáh oz e gy szera szav azattöbbs ég szüksé ges

Ti sĺelt Y źtr osgazdttlkodási é s Pén zügyi B izottság !

I. Előzmények

Az Önkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Hungĺária körut 32lC.Tv' emelet f|, szám alatt
ta|áńható,38878l0Fl23 he|yrajzi számon nyilvĺĺntartott, |6m. alapteľülettí, ĺires műhely helyiség, a közös
tulaj donból 22 l I 0 .000 tulaj doni illetőséggel.

A Kisfalu Kft. a |ega1rétbb egy éve bérbeadás útján nem hasznosított, 10 millió Ft foľgalmi éľték alatti
helyiségek esetében az onkormźnyzat és a Kisfalu Kft honlapjain, valamint az ingat|an'com hirdetési
poľtálon felhívást he|yezett e|, amelyben tátjékozÍatta az érđeklődőket, hogy az onkormányzatnak
szźlndékźtban áll a helyiségeket árverés mellőzésével elidegeníteni, a vonatkozó jogszabźůyi feltételek
teljesülése mellett. A hirdetmény tarta|mazza,hogy beérkezett vételi ajánlat a|apján a tulajdonosi bizottság
dönt az ajźn|at elfogadásáľó|vagy elutasításĺáró|. Az e|vźlrt ajén|ati kötöttség 60 nap. Az érdeklődó avéte|fura
ajtn|atottehet, a minimális vételár a meghirdetett forgalmi éľték.

A helyiséget az ÖnkoľmányzatiWázkezelő Iľoda 2009. június 25. napjáĺvettę biľtokba.

Az ingat|ant a meghirdetést k<jvetően,2013. év októberétől hét személy tekintette meg,. részükľől az
elidegenítés érdekében megkeresés nem érkezett. A helyiség megvásáľlása éľdekében Szigeti Akos tett vételi
ajźtn|atot 2014. július 7 ' napján a hirdetményben megjelölt 2.500.000,- Ft helyett 2.550.000'- Ft éľtékben.

II. A beteľjesztés indoklása

Az előteľjesztés tárgyában a döntés meg}lozata|a azért szfüséges, mert az onkormányzat tliajđonáhan á||ő
nem lakás céljára szo|gá.Jő helyiség vonatkozásában vételi kérelem érkęzętt a Kisfalu Kft-hez, a tulajdonosi
döntés meghozatalaľa a Varosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

A Budapest VIII., Hungária körút 32ĺC. szźtm alatti, 38878ĺF/23 he|yrajzi számon nyilvántartott helyiség a
Százados úti negyed megnevezésiĺ városrészben a Hungária körut és a Stľóbl Alajos utcák sarkán álló
épületben helyezkedik el. Környezetében régebbi és újabb építésiĺ, társashźnas és üzleti célú ingatlanok
ta|á,|hatőak, a fijldszinten és a pincében többnyire üzlethelyiségekkel, műhelyekkel, raktárakkal. A trírsasház
összközműves, a helyiségben gázközmu nem található. Az ingatlan a tfusashźa neryedik emeletén
helyezkedik el, a társashtu udvara felől, a lépcsőhrázon keresztiil közelíthető meg. A bejźlrati ajtó és az
ablakok fa szęrkezetuek. Az ingatlan két helyiségbó| źů1', abejárat a műhelýe vezet' mögötte a vizes blokk
(WC-vel) kapott helyet. Az ingat|an frĺtése és melegvíz e||áúása jelenleg nem mego|dott, de elektromos
berendezésekkel megoĺdható. A helyiség padozta parketĺás és kerámia jĺíľólapos. A falak festettek, a vizes
részen csempézettek, néhol lambériával burkoltak. Az álmennyezet nagy része leszakadt a plafonľól. Az
ablakok az udvana néznek, benapozottságuk jó. Az ingat|an teljes felújítłásra, korszeľíĺsítésre szorul,
összességében gyenge állapotban van.
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A helyiség elhelyezkedése IIVT területet nem éľint, ezért aRév8 Zľt állásfoglalásara nincs szükség.

Az ingat|anľa vonatkozó éľtékbecslést a Grifton Propefty Kft. (Toronyi Feľenc) készítette e|. Az ingatlan

bekĺjlt<jzhető forgalmi éľtéke 2.500.000,. Ft osszegben (fajlagos ar: 156.000,-Bt/fiŕ), kertilt megźú|apltásra,

és a fiiggetlen szakéľtő źita| jővźthagyásľa.

Az üres nem lakás cé|jára szolgáló helyiség versenyeztetési eljáľás mellőzésével történő értékesítése esetén a

vételáľ a beköltözheto ĺoľgatmi éľték 10ď%o-a, azaz 2.500.000,. Ft. Szigeti Ákos 2.550.000,. Ft éľtékben
j elezte vételi aj ánlattételét.

Az onkoľmźnyzat a vízőrźtva| nem rendelkező helyiségre közös költség címén havi 5.679,- Ft közös
költséget, teljesít a tarsashaz felé.

A 159 albetétből tl||ő táĺsasházban 9 db önkoľmányzati tulajdonri albetét van, amelyhez 659110.000 tulajdoni
hányad taĺtoz1k.

A helyiség elidegenítésétkizźIrő körülmény nem áll fenn.

fV. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

Javasoljuk atárryĺi helyiség versenyeztetési eljaľáson kívtili elidegenítését Szigeti Ákos részére, az á|ta|a

megajánlott 2.550.000,- Ft vételráľ egyösszegÍĺ megfizetése mellett, igény esetén banki hitel felhaszrrálásával

a hivatkozott rendeletbenmegllatározott feltételekkel. Amennyiben a vevő nem él a vásráľlás lehetőségével,

úgy a helyiséget nyílt áľveľésen javasoljuk elidegeníteni.

Az elidegenítés az onkormányzat szttmáĺa elsősorban veľsenyeztetési eljáľás me|lőzésével előnyös, meľt a

helyiség hasznosítása béľbeadás útján biľtokbavételét követően nem volt megvalósítható, valamint nyilvános
árveľés útjĺán a nem lakás cétjfua szolgáló helyiségek az első alkalommal ritkábban találnak gazdźtra' Aĺverés
esetén a forgalmi érték 80 Yo-a a kikiálüási ár a hatźiyos renđelkezések szeľint, és amennyiben csak ery
jelentkező van, aforgalmi éľtéknél alacsonyabb összegen keľülhet énékesítésľe a helyiség.

V. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés előnyös az onkormźnyzat számára, mivel a helyiség bérbeadás útján évek óta nem került
hasznosításra, ezźital bérleti díj bevétel nem keletkezik, a közös költség és célbefizetés kötelezettség

megfizetése mellett.

A döntés meghozatalafedezetęt nem igénye|, az adásvételi ügyletből befolyó vételaľ az Önkoľmźnyzat
költségvetési bevételeit nö'veli. Az eladással megsztĺnik az onkoľmányzat közös költség kötelezettsége, ami

az e|óter1esnés készítésének időpontj źlban 5,619'- Ft/hó.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől
sző|ő 32l2O13. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdése szeľint: ,,A helyiségek elidegenítésével

kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testÍilet gyakoľolja ą,',a|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakoľlásráľa, a rendeletben meghattrozott esetekben a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazzafę|.,,

A Renđelet 2. s Q) bekezdése szeľint: ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi éľtékű helyiség

elidegenítésę esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen éľtéken felül a Képviselő-testiilet dönt az

elidegenítésrő| és az ęladási ajźn|at kiadásaról, továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, annak módosításáva|

és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékJlatźtrtő|

fiiggetlenül a Képviselő-testiilet jogköre.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdés b) pontja szerint, azaI0 MFt forgalmi éľték alatti tiľes nem lakás célri helyiség,

amely több mint 1 éve nem keľült bérbeadás útján hasznosításrą vételi kérelemre tulajdonosi döntés a|apjźn,

versenyeztetési eljáľás mellőzésével is elidegeníthető.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése alapján a helyiség vételaľa a forgalmi érték I00 %-a'

A Rendelet 17. $ (8) bekezdése a|apjźn elidegenített iiľes nem lakás célú helyiség véte|źtra a beköltözhető

forgalmi éľtékénél kevesebb nem lehet, a vevőt nem illeti meg a (2) bekezdésben foglalt, a helyiségben

v égzett tevékenység után adható vételĺárkedvezmény.
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A Rendelet 19. $ (5) bekezdése a\apjźn a vevőt nem illeti meg részletfizetési kedvezmény. A vevő avéte|źrat

a 19. $ (1) a) pontjaalapjĺłn eryösszegben köteles megfizetni, amihez a 19. $ (2) bekezdése alapján banki
hitelt is felhasználhat.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni

szíveskedjék.

Határozatijavaslat

... év .......hó .....nap számú Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

1.) hozzźĄźm| a Budapest VIII., Hungĺáľia körut 32/C. Iv. emelet 21. szźtm alatti, 38878/0lFĺ23 he|yrajzi

szźtmű, 16 m2 alapteľiilehĺ, üres nem lakás céljaľa szolgáló helyiség 2'550.000,- Ft vételaron,

versenyeztetési eljärás mellőzésével töľténő elidógenítés éhez a veieli ä3anlatot tevő Szigeti Ákos
részére.

2') felkéri a Kisfalu Kft-t küldjön Szigeti Ákos ľészéľe eladási aján|atot a 3f/20I3. (VII' l5.) szźtmtl

önkormányzati ľendelet szerinti ťlzetési feltételekkel és 60 napos aján|atikötöttséggel.

3.) amennyiben Szigeti Ákos nem é| az e|adźsi ajanlatban foglalt hataľidőn belül a vétel lehetőségével, úgy

a helyiséget a hatĺályos rendelkezések szerint nyílt árveľésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
Hatĺíridő: 2014. augusztus 18.

A döntés végtehajtásźtvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az elóterjesztés előkészitőjének javaslata a közzététe|

módjáľa: a honlapon

Budapest, 20l4. július 28.
Tisztelettel:

Kovács ottó
iigyvezető igazgatő
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