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A napirendet nyi|t ülésen kell tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszeríi szav azattobbség szi'ikséges

Tisaelt Y ár osgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság !

I. Tényĺĺllás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése:

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Diószegi Sámuel ltca 17. fijldszint 3. sztm
alatt, 3605310lN5 he|yrajzi számon nyilvántartott, |3 m' alapteľületrĺ, üres, udvari bejtlrati ľolđszinti
egyéb helyiség, a közös tulajdonból I24/|0.000 tulajdoni illetóséggel.

A helyiséget 2009. ápn|is 30. napján vette birtokba az onkormányzatiHázkeze|ó lroda. A helyiség
elidegenítés érdekében zttro|ásra keľült, tekintettel arra, hogy elhelyezkedése és mríszaki állapota miatt
a béľbevétele éľdekében érdeklodés nem volt.

A helyiségre vonatkozóan Makai Tímea vételi kéľęlmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez.

A Budapest VI[., Diószegi Sámuel ltca L7. ťoldszint 3. sztlm alatti, 36053l0lV5 he|yrajzi számon
nyilvántartott helyiség a kęrület Orcry-negyed elnevezésű városrészében helyezkedik el, a Dugonics
utca és a Korányi Sándoľ utcák által hatfuo|t szakaszon. Környezetében régebbi és újabb építésű,
táĺsasházak és üzleti célú ingatlanok találhatóak. Tömegkozlekedéssel a kornyéken közlekeđő
autóbuszokkal, tľolival érhető el.

Az udvari bejáratu helyiségben a falak 2,0 magasságig vizesek, vakolathiányosak. A falakat a
vizesedés miatt javítani, szigetelni szükséges. Fűtés, víz, me|egvíz és WC nincs. A ga|éria kb' 9 m2
alapterületű, a|aĺIa |,90 a belmagasság. A helyiségben a villanyőrát leszerelték, a gázőrált |eztrttk. A
felületképzések korszeľtĺtlenek' az ingat|an źt||apota lelakott.

Az onkoľmányzat avízőrźlval nem rendelkező helyiségre közös költség címén havi 4.216,- Ft közös
költséget telj esít a társasház felé.

Az ingat|anĺa vonatkoző értékbecsIést az Avant.Immo Kft (Bártfai LászIő) készítette 
"|. Ę ingatlan

beköltözhető forgalmi éľtéke 1.120.000,- Ft összegben (fajlagos ár 86.300,- Ftĺm,), keľült
megźi|apitźlsra, és a független szakérto tita| jővtthagyźsra.

Az üres nem lakás cé|jára szolgáló helyiség versenyeztetési eljárás mellőzésével töľténő éľtékesítése
esetén avéte|ár a beköltözhető foľgalmi érték l00 %o-a, azaz 1.120.000,- Ft.

A helyiség elhelyezkedése HVT tertiletet nem érint.

Fentiek a|apj án j av as olj uk az ingatlan értékesíté sét.

A f3 a|betétből álló térsasházban 6 önkormányzati fiJ|ajđonú albetét van, amelyhez 3.124110.000
tulaj doni hány ad tarto zik.

Fenti ingatlan tekintetében a benyújtott iľatok alapjtn az onkormányzat tu|ajđonában á11ó nem lakás
cé|jára szo|gźiő helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32lf013. (VII.l5.) Budapest
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Józsefuáros onkormányzati rendęlet 5. $-ában meghatározott elidegenitést klzárő okok nem állnak
fenn.

Javasoljuk a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca I7 , fijldszint 3. szám alatti, 36053l0ĺN5 hĺsz-ú, 13

m2 alapterületű, udvari bejáratű, ťoldszinti nem lakás céIjára szolgáló helyiség versenyeztetési eljráľás

mellőzésével töľténő elidegenítését Makai Tímea részére az 1'120.000,- Ft vétęlár egyösszegtÍ

megťtzetése mellett, igény esetén banki hitel felhasználásával a hivatkozott ľendeletben meghatározott

feltételekkel.

Az elidegenités az onkományzat számára elsősorban versenyeztetési eljárás mellőzésével előnyös,

meľt a he|yiség hasznosítása bérbeadás útján birtokbavételét kovetően nem volt megvalósítható,

valamint nyilvános árvęrés utjáĺ a nem lakás céIjźlĺa szo|gá|ő helyiségek az e|ső alkalommal
meghirdetett kikiáltási áron ritkábban találnak gazdára. Aľverés esetén a foľgalmi éték 80 oÁ-a a

kikiáltási ár a hatá|yos rendęlkezések szerint, és amennyiben csak egy jelentkező van, a foľgalmi

értéknél alacsonyabb összegen keľülhęt értékesítésľe a helyiség.

II. A beteľjesztés indoka:

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára aTisztelt
Bizottság jogosult.

III. A döntés cé|jao pénzügyi hatása:

A döntés előnyos az onkormányzat számtra, mivel ahaszná|aton kívtili helyiség bérbeadás útján évek
óta nem került hasznosításra, ezáIta| bérleti díj bevétel nem keletkezik, a közös költség kötelezettség

megťrzetése mellett.

A döntés meghozata|afedezetet nem igényel ' az adásvételi ügyletből befolyó vételár az onkormänyzat
költségvetési bevétęleit növęli. Az eladással a továbbiakban az onkormáĺyzat kĺizös költség

kötelezettsége csĺlkken, ami azelőteľjesztés készítésének időpontjában 4.216,- Ft/hó.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet:

Az onkormányzat tu|ajďonźlbaĺ ál1ó nem lakás cé|jáĺa szo|gáIő helyiségek elídegenítésének

feltételeiľől sző|ő 3fl2013. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (l) bekezdése szerint: ,,A helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselo-testiilet gyakorolja azza|, hogy egyes

tulajdonosi jogok gyakoľlására, a rendeletben meghatáĺozott ęsetekben a Yárosgazdálkodási és

Pénzügyi B izottságot hata|mazza fe|.,,

A Rendelet f .s Q) bekezdése szerint: ,'A 100 millió Ft-ot meg nem haladó foľgalmi éľtékű helyiség

elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság, ezen értéken feltil a Képviselő-testtilet
dont az elidegenítésrő| és az eladási aján|at kiadásáról, továbbá dönt az adásvételi szeľződéssel, annak

módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kéľdésekben' kivéve azokat az eseteket, amikor a

döntés az érté|<határtól Íiiggetlenül a Képviselő-testtilet jogköľe.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdés b) pontja szerint, az a |0 MFt forgalmi éľték alatti üľęs nem lakás célú

helyiség, amely több mint 1 éve nem került bérbeadás útján hasznosításra, vételi kéĺelemľe tulajdonosi

dcintés a|apján, veľsenyezteté si elj áľás mellozésével is e l idegen íthető.

A Rendęlet 17' $ (1) bekezdésę a|apjáĺa helyiségek vétę|ára a foľgalmi érték100 %-a.

A Rendelet 17. $ (8) bękezdésę a|apján elidegenített üres nem lakás célú helyiség véte|ára a

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

a helyiségbeĺ végzett tevékenység után adható vételáľkedvezméĺy.

A Rendelet 19. $ (5) bekezdése a|ap1źtn a vevőt nem illeti meg ľészletťlzetési kedvezmény. A vevő a

véteIárat a 19. $ (1) a) pontja atapján egyösszegben kötelęs megťlzetĺi, amihez a 19. $ (2) bekezdése

aIapján banki hítelt is felhasználhat.

Fentiek alapjáĺl kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a kérelemmęl kapcsolatos döntését meghozni

szíveskedjék.
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IIATÁRoZATI JAVASLAT

.......ĺz0|4. ( . ) szźLműYárosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťrgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Buđapest VIII., Diószegi Sámuel utca I7. ťoldszint 3. szám a|atti,36053l0lV5
heIyrajzi szźlm:ll, 13m2 a|apteriilettĺ, udvari bejátatu, foldszinti egyéb helyiség 1.120'000,- Ft
vételáľon, veľsenyeztetési eljárás mellőzésével történő elidegenítéséhez Makai Tímea részéĺe'

2.) felkéľí a Kísfalu Kft-t ktildjön Makai Tímea részére eladásí ajánlatot a3f/2013. (vII. 15.) számis

önkormányzati rendelet szerinti ajáĺIatíkötöttséggel és fizetési feltételekkel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. dęcembeľ 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺĺrét érintő döntések eseténjavaslata a közzététe| módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. novembęr 18.
Tisztelettel:
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