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Tisztelt Y áĺosgazdźllkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények:

A Budapest Vm., Práter utca 23. sztlm a|atti, 36356\OĺNI he|yrajzi számon nyilvántartott, 26 ÍÍŕ
alaptertiletĺĺ, 31.1/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejfuatű ťoldszinti üzlethelyiségľe
vonatkozóan az oĺlkormtlnyzat 1997 ' október 13-ĺán kelt' határozat|an időre szóló helyiségbérlęti szerződést
kötött Ze|jenkźné Nagy Gyönryi béľlovel, béľleti jog źLtađásjogcímén (e|őző bérlő: Soós Péter). Ze|jenkáné
Nagy Gyöngyi 2005. május 10.i cégbíróságibejegyzésseljogutód tarsaságot alapított Ze|jenka Vállalkozás
Kft. néven. A bérleti szerzodés ennek megfelelően módosításra keľült 2009. május 28. napján. Béľlő a
b érleméný izLet célj étr a haszná|j a'

II. Indokolás:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|étra a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság jogosult.

III. Tényállás:

A Zeljenka YáIlalkozás Kft. bérlő 2014. július 2-án kéręImet nffitott be az tĺItala bérelt, Budapest VItr.,
Pľáter utca 23. szttm a|atÍi, fiildszinti, 36356/0lNI he|yrajzi számu,26 ď a|apteruletű, 311/10.000 tulajdoni
hányaddal ľendelkező üzlethelyiség elidegenítésére vonatkozóan. Kéľelméhez csatolta a sztikséges
mellékleteket (nullás bérleti dij igazo|ást, hitelesített bérleti szerződést).

Az ingatlan Budapest VIII. kerületében, a Corvin negyedben' aPráter utca Vajdahunyad utca és Futó utca
közé eső területén található épületben helyezkedik el. Környezetében taľsasházas ingatlanok talá|hatóak, az
épületek fiildszindén többnyire üzlethelyiségekkel. Az iĺgat|ant magába foglaló éptilet az 1890-es években
épült, átlagos állapotú. Az értéke|t ingatlan a Pľáteľ utcáról önállóan megközelíthető. Az ingatlan

szépségszalonként mĹĺködik, amelyben minden közmĺi megtalálható. A helyiség utcafronti üzlettérből és

belső raktarhelyiségből á||, (|evá|asztott WC-vel) _ közöttük szintktilönbség van. A helyiségek belmagassága
2,7 _ 4,O m. A bejárati ajtó faszerkezetú, jó állapotú. A belső ajtó faszerkezeťu, jő állapotu. Apadozat beton,
jarólapokkal burkolt, jó állapotú. A falak vakoltak, tapétázottak' festettek, csempézettek, jó állapotúak' A
fűtést gázkonvektoľ biztosítja. A hasznźúati melegvizet elektľomos vizme|egitő adja. Az ingatlan
összességében jó állapotú.

Az iĺgat|anra vonatkoző értékbecslést a Gńfton Property Kft. (Toronyi Ferenc) készitettę e| 2014. július 28-
an. A Budapest V[I., Práter utca 23. szttm a|atti, 36356l0lN| helyrajzi sztmu, fijldszinti ingatlan
beköltözhető foľgalmi étéke 5.720.000,- Ft <isszegben (fajlagos ár:220.000,-Ftlftŕ), keľült megá||apításra,
és a fi'iggetlen szakétő á|tal jővźthagyásta. A nem lakás célú helyiség esetében a véte|ttr a bekoltĺjzhető
forgalmi értékI00%-a, azaz 5.720.000'- Ft.

A helyiség elhelyezkedése IIVT tertiletet énnt, azonban a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének
akadźt|yátnem látja, az elidegenítés az Önkormźnyzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti.
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A Budapest vIII.o Práter utct 23. szám alatti, f6 mz alapterĺ'iletű üzlethelyiség esetében, a 15 albetétből
álló társasházban I db _ jelen előterjesĺés tárgyźtt képező - ĺinkormányzati tulajdonú albetét van, ameIyhez
együttesen 3 1 1 /1 0.000 tulajdoni hźnyađ tartozik.

A helyiség bérleti díja az érvényes béľleti szeľződéssel került meghatározásra, megállapításánźĺ| csökkentő
tényező nem keriilt figyelembe vételľe. A helyiség bérleti díjtnak emelése évente a fogyasztői árindexnek
megfelelő.

A helýség esetében az eIidegenítés megtérülését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
2014. é.róen é'rvényes harri nettó béĺleÍi cĺíj összesen:
A vízőrával rendelkező albetét havi kozös koltsége:
10 év alatt elérhető bérleti díj (źtt|ag 5 oÁ ínfláciőval számolva):
10 éwe számitott közös kĺjltsé g (át|ag 5 oÁ inftácíőval számolva):
Kiĺziis kiiltséggel csökkentett béľleti díj (10 évľe):
Fo rgalmi é ľté k é ľtéknövelő beľuh á.zássa| csiikkentve :

2.5,5i1,- Fr
5.330,- Ft

3.853.816,- Fr
804.482,-Ft

3.049.334,-Bt
5.720.000,- Fr

Az e|végzett számitás a|apjźtn megállapíthatő,hogy a becsült forgalmi éték megha|adja a 10 éwe számitott,
közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az e|idegenítés az onkormányzat részéte megtérül, a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eľedményez, mint amennyi a bérleti díjból 10 éves időtartam a|att
várható' A 3 éven túl bérbę adott nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek - amennyiben az elidegenítés ezen
rendelet alapjan eIvégzett megtérülési számitźs a|apján az e|idegeĺttés javára megtérĹil és az elidegenítés
jogszabá|yba nem ütközik * további körülményekvizsgźiata nélktil elidegeníthettĺek.

Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iľatok és az Önkoĺmányzat ľeleváns ľendelkezéseinek vizsgálata
alapján az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás.. céIjára szolgál.ó helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől sző|ő 32l20I3. (vII. 15') Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 5' $-ában meghatározott
elidegenítéstk'lztrő okok nem állnak fenn.

IV. Dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése:

Javasoljuk, hogy a Budapest VIII., Práter utca 23. szám alatti ingatlan vételárát az elkésnilt forgalmi
értékbecslés, valamint a 32/2013. (VII. 15.) számű önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapján a
forgalmi érték 100 oÁ-ábaĺ, azaz 5 .720 .000,- Ft <isszegben hatźrozza meg.

V. A diintés célja' pénzĺigyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|a pénmgyi fedęzętet nem igénye|. Az elidegenítés az
onkormányzat számáta kedvező, mert az Önkormányzat terhére fe|merülő, az épi|et fenntaľtásával
kapcsolatos kĺjzös költsé g fizetési kötelezettsége csökken.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése:

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szőIó 32/2013. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiség elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testiilet gyakorolja azzal, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľa, a rendeletben meghatározott esetekben a Yźtosgazdálkođásí és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (2) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, foľgalmi éľtékiĺ helyiség
elidegenítése esetén aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értéken felĹil a Képviselő-testiilet dönt
az e|idegenítésről és a vételáľról, továbbá dont az adásvételi szeľződéssel, továbbá annak módosításával és

megszüntetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékJĺatćlrtő|

fiiggetlenül a Képviselő-testület jogköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja a|apjttn az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az e|idegeĺitésről és a

vételáľľól szóló előteľjesztésnek tarta|maznia kell, különösen az előterjesztéstő| számított 5 éven belül
bérbeadott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti díját 8 éwe számitva, az 5 éven tul
bérbeadott helyiségek esetében 10 évre számitva.

A rendelet 5. $ (6) bekezdése a|apjźn a 3 éven túl béľbeadott nem lakás célú helyiségek - amerĺrýben a
elidegenítés ezen ľendęlet a|apjźn eIvégzett megtérülési számítás a|apjáĺ az e|idegenités javára megtéľtil és

az e|idegenltés jogszabályba nem ütközik _ további körülmények vizsgtiata nélkĺil elidegeníthetőek.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helyiség véte!áraa forgalmi érték 10o %o-a' Avételár megfizetése a
19. $ (1) bekezdése a|apján az adásvétęli szeľződés a|áításźxa| egyidejűleg történik. A vételár egyösszegű
megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő a véte|tľat banki hitelbő1fizeti meg,Ez esetben az adźsvéte|i



szeÍződést 60 napos fizetési hatráľido kikĺitése mellett tulajdonjog fenntartással/fiiggőben tartással kell
megkötni a véte|ár I0 %o-ának adásvételi szerzodés a|źirásźtva| egyidejűleg történő megfizetése mellett. A
vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a 60 napos fizetési határidő az źi|ami elővásárlási jogról
lemondónyi|atkozathatáridejének|ejźtrtźtkövetőnaponkezdodik'

Kéremazalćlbbihatározat javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

... év .......hó ...'.nap számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzájźlru| az ingatlan-nyilvántartásban a

36356l0ĺN1helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Pľáteľ utca 23. szźm alatti,
26 rĺŕ a|apterülettĺ üzlethelyiségľe vonatkozó eladási aján|at bér|ő részéľe töľténő megküldéséhez, a
vételárnak, az e|készu|t foľgalmi értékbecslés, valamint a 32l20I3. (Vil. 15.) számÍĺ önkormányzati ľendelet

a|apjtlĺa forgalmi érték 100 %o.tlban, azaz 5.720.000,- Ft összegben történő közlése mellett.

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

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az elóteľjesztés e|okészítőjének javaslata a közzététe|

módjźtra: a honlapon

Budapest, 20 1 4. auguszfis 22.
Tisztelettel: f

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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