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Tisztelt Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények:

A Budapest VIII., Futó utca 13' szttm alatti, 35574lOlN8 he\yrajzi számon nyilvántartott, 82 fiŕ alapteľtiletiĺ,
578/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejáľatu fiildszinti iľ^oda helyiségre és az azza| műszakilag
egybefiiggő 35574l0lV30 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, 42 \1. alaptertiletíĺ, 296110.000 tulajdoni
hányaddal rendelkező pinceszinti raktárhelyiségľe vonatkozőan az onkormányzat 2002. november 11-én
kelt, hatarozat|aĺ, időre szóló helyiségbéľleti szerzőđéSt kötött a GAUSS MM Kft-vel (képviseli: Tóth
Gábor). A bérleti szeruődés 2008. április 14-én határozat|an időre módosításra került, 2012. mź$lls 14'
napjan a bérleti díj tekintetében (csĺikkentés miatt) ismét módosítva lett. Béľlő a béľleméný iroda céIjźra
használja.

II.Indokolĺís:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|ára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. Tényállĺís:

A GAUSS MM Elektronikai Vagyonvédelmi Kft. bérlő f0I4. jnmls 16-án vételi kérelmet nyújtott be,
amihez csatolta a szükséges mellékleteket, a nullás bérleti díj igazo|ást, hítelesített bérleti szerződést.

Azlngat|aĺ Budapest VIII. kerületében, aJőzsefvátos központ-negyedben, a Futó utcában aNap utca és a
Baross utca közötti szakaszon helyezkedik e|. Az utca gyalogos és járműfoľgalma alacsony, az utca
rendezett, környezetében új építésrí, jó állapotű házak talźihatóak. Tömegközlekedéssel: köruti villamossal,
és busszal, trolival is megközelíthetó. A|akőház a XX. század elején épiJ|t, áIta|ános állapota közepes-jó.

Az értéke|t ingatlan földszinti (82 m2) és pinceszinti (42 frĄ helyiségekből áll, összesen |24 m2, A
he|yiségek műszaki egyesítését és felújítását bérlő saját költségén végeztette el, műszaki źú|apota jónak
minősíthető. A he|yiség összkomfoľtos és összközmtĺves. Az irodabejtrata a Futó utca felől vaĺ, az utca felé
két ablak és a bejárati ajtő ĺéz. A pincei résznek természetes megvl|ágítása nincs. A bejáraton kęresńi| az
iľodai térbe jutunk, vá|aszfa||a| elszeparált irodarészek kerültek kialakításra, közlekedő folyosó és ľaktár,
valamint vizesblokk is van. A béľlő a ftjldszinti és pinceszínti bérlemények köz<jtt _ 2008-2009. évben, saját
költségen- egy belső lépcső kialakításával közvetlen kapcsolatot hozott létre, lehetővé téve a gyors és
biztonságos személy-, és anyagforga|mat, mivel korábbaĺ a pincei helyiség megközelítése a pinceszinti
kozlekedőn keresztül történt.

Fűtés a két szintre kiteťedő, gźnjzemu cirkő kazánró| táp|á'|t, kiépített központi futés hźL|őzat, önálló
gázmérő őrźna| a ftjldszinten.

Az iĺgat|anĺa vonatkozó értékbecslést az Appreal Kollár Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tźn) készítette el
2014. auglsztus 7-én. A Budapest Vm., Futó utca 13. szźlm a|atti, 35574l0/N8 helyrajzi számú, és
35574l0/N30 he|yrajzi szźlmű. műszakilag egybenyitott, ťoldszinti és pinceszinti ingatlan beköltözhető
foľgalmi értéke 18.900.000'- Ft összegben (fiildszinti fajlagos tr:205'000,-Ftlm., pinceszinti fajlagos ar:



51.200,- FtlÍÍŕ), került megźi|apításra, és a fi.iggetlen szakértő á|ta| jővźthagyásra. A nem lakás célú helyiség
esetében avéte|ár a bekĺjltözhető forgalmi érték |00%.a, azaz 18.900.000'- Ft.

A helyiség elhelyezkedése HVT terĺiletet nem éńnt' ęzért a Rév8 Zrt állásfoglalásáľa nincs szükség.

A Budapest VIII., Futó utca 13. szĺĺm a|ttti,30 albetétből álló társasházban 11 db önkoľmányzati
tulajdonri albetét van, amelyekhez együttesen 3.185/10.000 tulajdoni hányad tartozlk.

A helyiség bérleti dija 2002. évben kötött bérleti szerzodés alapján az érvényes bérleti szerződéssel keľült
meghatározásra, megá||apításźná| csökkentő tényezo kerĺ'ilt figyelembe vételre a megutitozott gazdaságí
he|yzetre hivatkozássa| a 2012. május 14-én módosított béľleti szerződés a|apján' A helyiség bérleti díjának
emęlése ezt k<jvetően évente a fogyasztói árindexnek megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenités megtérülését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
f0I4. évben érvényes havi nettó bérleti díj osszesen:
A vizőráva| ľendelkező albetétek havi közös költsége:
10 év alatt elérhető bér|eti dij (át|ag 5%o infláciőval számolva):
10 évre számitottközös koltség (átlag5% inflációval számolva):
Köziis kiiltséggel csiikkentett bérleti díj (10 évľe):
Foľgalmi é ľté k éľtékntivelő beľu h ízással csiikkentve :

r24.266,-Ft
24.472,-Ft

18.756.053,- Fr
3.693.674,-Ft

15.062.379,-Ft
18.900.000,- Ft

Az elvégzett számítás alapjáĺ megállapítható, hogy a becsült foľgalmi éľték megha|ađja a 10 éwe szttmitott,
közös k<jltséggel csökkentett bérleti díj összegét, az elidegenítés az onkormáĺyzat részére megtéľül, a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eľedményez, mint amennyi a bérleti díjból 10 éves időtartam alatt
várhatő. A 3 éven tul bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek - amennyiben az elidegenítés ezen
rendelet a|apján e|végzett megtérülési számítás alapján az e|iđegerutés javára megtérül és az elidegenítés
jogszabályba nem ütközik - további korülmények vizsgá|ata nélktil elidegeníthetőek'

Továbbá az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ő 3212013. (VII.I5.) Budapest Józsefuáľos onkoľmányzati rendelet 5. $ (1) bekezdésében
foglalt nem lakás célú helyiség elidegenítésétklzárő ok nem áll fenn.

Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iratok és az onkormźnyzat releváns rendelkezéseinek vizsgálata
aIapjáĺ az Onkormányzat tu|ajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gáIó helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ő 32l2O13. (VII.15.) Budapest Józsefuáľos onkormányzati rendelet 5. $-ában meghatározot|
elidegenítéstk'tzárő okok nem állnak feĺm.

IV. Diinté s tartt|mőnak ľé szletes i sm eľteté s e :

Javasoljuk, hogy a Budapest V[I., Futó utca 13. szám a|atti ingatlanok vétęIárát az ęIkésnllrt forgalmi
értékbecslés' valamint a 32l20I3. (VII. 15.) sztmű önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezđése alapján a
foľgalmi érték 100 %o-ában, azaz 18.900.000,- Ft összegben hatźrozzameg.

V. A diintés céIja, pénziigyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|a pénnlgyi fedezetet nem igényę|. Az elidegenítés az
onkoľmányzat szttmtra kedvezil, mert az onkoľmányzat terhére felmeľiilő, az épu|et fenntaľtásáva|
kapcsolatos közös költség fizetési kötelezettsége csökken.

\T. Jogszabálý kiiľnyezet ĺsmeľtetése:

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźiő helyiségek elidegenítésének feltételeiről
sző|ő 32/2013. (VII. 15.) számú ľendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiség elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakoľlására, a rendeletben meghatáľozott esetekben a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot
hatatmazza fel. A (f) bekezđés szęńnt a i00 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi értékű helyiség
elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsttg, ezen éľtéken felül a Képviselő.testĺilet dönt
az elidegenítésről és a vételáľról, továbbá döntaz adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és
megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben' kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érté|rhatfuÍőI
fi'iggetleniil a Képviselő-testület j ogköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja a|apján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenítésről és a
vételáľľól szóló előteľjesztésnek tarta|maznia kell, különösęn aZ előteľjesĺéstő| számított 5 éven belül



bérbeadott helyiségek esetében a k<jzĺis koltséggel csökkentett bérleti díjźLt 8 éwe sztlmítva, az 5 éven túl
béľbeadott helyiségek esetében 10 évre számitva.

A rendelet 5. $ (6) bekezdése a|apjźn a3 éveĺ túl béľbęadott nem lakás célú helyiségek - amennyiben a

elidegenítés ezen ľendel et a|apjtlĺ elvégzett megtérülési szźlmitás a|apján az eliđegenxés javźtra megtértil és

az elidegenítés jogszabálýa nem titközik_ további körülmények vizsgáIatanélkül elidegeníthetőek.

A Rendelet 17' $ (1) pontja értelmében a helyiség véte|źra a forgalmi érték 100 oÁ-a. A' vétęlár megťtzetése a

19' $ (1) bekezdése alapján azadásvételi szerződés a|źiráséxa| egyidejrĺleg töľténik. A véte|ár eryösszegű
megf,rzetésének tękintęndő, amennyiben a vevő a véte|fuat banki hitelb ő| fizeti meg. Ez esetben az adásvéte|i

szerződést 60 napos fizetési hatźridő kikotése mellett tulajdonjog fenntaľtássaVfi'iggőben taľtással kell
megkotni avéte|źr IO oÁ-źnak adásvéte|i szerzodés a|źirásźlva| eryidejűleg töľténő megťlzetése mellett. A
vételáľ banki hitelből töľténő megťlzetése esetén a 60 napos fizetési határidő az źilrami elővásárlási jogról
lemondó nyilatkozat határidejének lejáľtát követő napon kezdődik.

Kéremaza|ábbihatározat javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

' '.. év ... ... 'hó .....nap száműYźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźtrozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźľllJ az ingatlan-nyilvántaľtásban a

3557410lN8hle|yrajzi számon nyilvántartott, műszakilag egybefüggő, természetben a Budapest VIII., Futó
utca 13. fiildszint 8. szám a|atti, 82m2 a|apteľületű irodahelyiségľe, és a 3557410/A/30 he|yrajzi számon

nýlvántartott,természetben a Budapest W[., Futó utca 13. száma|attl', pinceszinti, 42m" a|apterĺilehĺ

ľaktárhelyiségre vonatkozó eladási ajźn|at béľlő részére történő megktildéséhez, a vételáľnak, az elkészült
forgalmi értékbęcslés, valamint a32l20I3. (VII. 15.) számí önkoľrnányzati rendelęt alapján a foľgalmi érték

IOO oÁ-ábaĺ, azazt8.900.000,- Ft összegben tĺiľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2074. szeptember 8'
A döntés végrehajtását végző szewezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles' köľét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészitőjének javaslata a kozzététel
módjára: a honlapon

Budapest' 2014' augusztusf'' 
Tisztelettel:

Kovács ottó
iigyvezető igazgatő

KISFALUKFT.
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