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Tisztelt Y trosgazdźikodási és Pénzügý Bizottság !

I. Előzmények:

A Budapest VIII., Futó u. 29lA. szttm aIatti, 3568412lN22 helyrajzi szání, udvari bejfuatll,
alagsori, 14 m2 alapteľĹiletű,I02lIo.0O0 tulajdoni hányaddal rendelkező műhely megnevezéstĺ
helýségre vonatkozóan Pál Irén 2014, május 5. napján benyŕrjtott vételi kérelme a|apjźn,
20|4. auguszfus 11. napjĺán aYźtrosgazdálkodási és PénzĹigý Bízottság 86012014. (VIII.I1.)
szźlmű hatźrozatźlval döntött aľról, hogy a határozott idejrĺ bérleti joggal teľhelt nem lakás
cé|jźlra szo|gáIo helýségre fennálló elidegenítést kizźrő feltétel alól felmentést ad, és

hozzźĘźlru|t az eIadtĺsi aján|at bérlo részére történő megküldéséhez 2,200.000 vételaľ közlése
mellett.

II. A beteľjesztés indokolása:

A kéľelemmel kapcsolatos döntés meghozata|ára a Városgazdálkodási és Pénztigý Bizottság
jogosult.

III. Tényállásĺ adatok:

Az e|őterjesztés tarta|mazta, hogy az ingatlanľa vonatkozó értékbęcslést az Avant.Immo
Mémĺjki éslgazsźęĺjgyi Szakéľtői Kft. (Bártfai Lász|ő) készítette e|2014. június 25-én, Az
ingatlan bekĺiĺtozľre1ő-foľgalmi éľtéke 2.2f0.000,. Ft összegben (fajlagos ĺár: 158.863 ,- Ft/m2),

kęrtilt megállapításľa, és a független szakérto á|taI jővtlhagyásta. A nem lakás célú helyiség
esetében a vételár a bekĺjltcjzhető foľgalmi érték l00oÁ-a, azaz 2.220.000o- Ft. A hatźrozati
javaslatban a 2.220.000,- Ft vételáľ helyett elíľás miatt 2.200.000.-Ft keľült rogzitésre.
E|őzoek miatt a hatátozatijavaslat módosítása szükséges.

Fenti ingatlan tekintetében a benffitott iratok és az onkormźnyzat releváns rendelkezéseinęk
vizsgá|ata a|apjźn az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek
elidegenítésének feltételeiről szóló 32lf0l3. (VII.15.) Budapest Józsefuáros oĺlkormáĺyzati
rendelet 5. $-ában meghattrozott elidegenitéstkizźrő okok nem állnak fenn.

IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:
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Javasoljuk, hogy a Budapest VIII., Futó u. 29lA. szám a|atti ťoldszinti ingatlan véte|árźlt az
elkésztilt forgalmi értékbecslés, valamint a32l20t3. (VIL 15.) számt önkormányzati rendęlęt
17. $ (1) bękęzdése alapjźn a forgalmi éľték 100 Yo-ában, azaz 2.220.000,- Ft osszegben
hatáĺozzameg, illetve kéľjük a860/20I4. (VIII.11.) számú hatźltozat visszavonását.

Javasoljuk a rendelet 5. $ (3) bekezdése a|ap1an ahatározott idejtÍ bérleti joggal terhęlt nem
lakás célú helýségre fennálló elidegenítéstkizáro feltétel aIő| a felmentés megadását.

V. A döntés céljao pénziigyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|a pénzagyl fedęzetet nem igényel. Az ingatlan
értékesítésével az onkormányzat koltségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az
onkormányzat számára keđvező, mett az onkoľmányzat terh&e felmeriilő, az ép.dilet

fenntartásával kapcsolato s közĺis költség fi zetési kötelezettsége csökken.

VI. Jogszabályi köľny ezet ismeľtetése :

Az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek elidegenítésének
fęltételeiľől szóló 3212013. (vIJ, 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdés éľtelmében a
helýségek elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakorolja
azzaI, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakorlásáľa, a rendeletben meghatározott esetekben a
Yárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot hata|mazza fę|. 

^ 
(2) bekezdés szerint a 100

millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi éľtékú helyiség elidegenítése esetén a
Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság, ęzęn éľtéken feltil a Képviselő-testtilet ďiint az
elidegenítésľól és a vételárró|, tovźtbbá dont az adásvételi szerződésse|, továbbá annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket,

amikor a dĺĺntés az értéI<hatáľtól fiiggetlenül a Képviselő-testĹilet jogkore.

A hatétrozott idejű bérleti jogviszoný figyelembe véve a 32l20I3. (VII. 15.) szźlmtl
önkormányzati rendęlet 5. $ (1) d) pontja értelmében elidegenítéstkizźrő ok ál1 fenn, amely
kizźrő ok alóli felmentésről a rendelet 5. $ (3) bekęzdése alapjźn a Tisztelt Bizottsźigjogosult
dönteni.

Kéremazalábbihatélrozatí javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

..... év.......hó..'..nap szźlműVárosgazdálkodásiésPénzügýbizottságihatározat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

I .) a 860 l 20 1 4. (VIII. 1 1 .) számú hatźrozatot visszavonj a.

2.) az ingatlan-nýIvántartásban a35684l2lN22helyrajzi számon nýlvantartott, természetben
a Budapest VIII., Futó u. 29/A. szźtm a|attí alagsori, 14 m" alapteľiiletű, haÍározott idejú
bérleti joggal terhęlt nem lakás célú helýségľe fennálló elidegenítést kizźtrő feltétel alól
felmentést ad,

3.) hozzájźtru| az ingatlaĺ-nýlvríntartásban a 35684l2lN22 he|yrajzi számon nýlvántatott,
természetben a Budapest VIII., Futó u. 29lA. szám alatti alagsorí, 14 m" alapteľiiletrĺ
műhelyre vonatkozó eladási ajźln|atbérlő részéľe történő megkiildéséhez, avételźlmak, az
elkészült foľgalmi értékbęcslés, valamint a 32/2013. (VII. 15.) számú onkormáĺyzati
rendelet alapján a forgalmi éľték 100 oÁ-étban, azaz 2.220.000,- Ft összegben történő
közlése mellett.



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. szeptember 8.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetí egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|óteqesztés előkészítőjének javas|ata a
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