
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos Önkormányzat Képviselő-testületének
Y árosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesĺő: Kisfalu Kft

ELOTERJESZTES
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Táľgy: A Budapest VIII., József kľt. 66. szĺĺm alatti földszinti, 35641l0/N3 helyľajzi számú,
bĺtírozat|an időľe szóló béľleti jogga| terhelt nem lalľás céljára szolgáló helyĺség elidegenítése

Előterjesaő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ugyvezető igazgatő
Készítette: Dravetz Réka ľeferens
A napiľendet nyílt tilésen lehet tárgyalni
A döntés el fo gadá sáh o z e gy szer u szav azattobbsé g s zĺ.iksé ge s

Tísaelt Y árosgazdálkodási és P énaigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése:

A Budapest VIII., József krt. 66. szźlm alatti, 3564Il0lN3 helyrajzi számű, utcai bejáľatu füldszinten
(51,89m2) + emeleten (21,JI m'; elhelyezkedő, T fiŕ alapterületű,273110.000 tulajdoni hanyaddal
ľendelkező iroda megnevezésu helyiségre vonatkozóan az onkormźlnyzat 2014. janlár 3-áĺ hatźrozatlan
időľe szóló helyiségbérleti szerződéSt kötött aBaraka Propeľties Kft-vęl (székhely: 1052 Budapest' Károly
körűt 26.3. em. IlL.; cégtregyzékszám: 0I 09 7f2789; adősztlm: 13187350-2-42; képviseli: Avi Hędvat és

YizhaqBen-EzrĄ. A bérlő a helyiséget iľoda céljára vette bérbe.

A Baľaka Propeľties Kft. képviseletében Avi Hedvat és Yizhaq Ben.Ezra 2014. augusztus 13. napján vételi
kérelmet nyújtott bę az á|tal,l,kbérelt iľoda helyiségre.

Az ingat|an Budapest VIII. kerületében, a Corvin negyedben, a József köruton helyezkedik eI. Bejárata az
utcáról nyílik. Az e|ózo bérlo a helyiségben általa elhelyezett ga|ériát szakszerűĹlenĹil bontotta e7, ezze|
egytitt az elektromos vezętékeket megrongáIták. Az emelęti részeĺ ta|áIhatő szaniterekęt leszerelték, így a
vízvezetékek kiállnak a padlóból. A gipszkarton falakat betörték, atartó sínek kilátszanak. Ezek ellenéľe a
helyiség állapota kcizepes, feluj ítást igényel.

Az ingat|anra vonatkozó éľtékbecs|ést az Avanat.Immo Mérnöki és Igazságtigyi Szakértői Kft. (Bártfai
Lász|ő) készítette e| 2014. szeptember 23.án' Az ingat|an beköltozhető forgalmi értéke 18.860.000'. Ft
összegben (fajlagos źr: 258.f96,- Ftlm.), került megállapításľa, és a fiiggetlen szakértő źita| jőváhagyásľa. A
nem lakás célú helyiség esetében avéte|ár a beköltözhető forgalmi éÍték |00%-a, azaz 18.860.000'- Ft.

A helyiség elhelyezkedése [rVT területet nem érint.

A 60 albetétből álló társasházban l db önkormányzati tulajdonú albetét (elen ingatlan) van, amelyhez
243 l I0.000 tulaj doni hányad :'artozik.

A helyiség bérleti dijaaz érvényes béľleti szerződéssel keľi.ilt meghatźrozásra' megállapitásánźil csökkentő
tényező nem került ťrgyelembe vételre. A helyiség bérleti díjának emelése évente a fogyasztői árindexnek
megfelelő.

A helyiség esętében az elidegenítés megtérülését 8 év tekintetében kell vízsgálni.
f0I4. évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
A vizőrźxa| nem rendelkező a|betétęk havi közös költsége:
8 év alatt eléľhető béľleti dij (át|ag1%o inf7áciőval számolva):
8 évre számított közös költsé e Gú|ag 5%o lľĺfláciőv al számolva) :

Köziis kii|tséggel csłikkentett béľleti díj (8 évre):
Foľgalmi értékz

r37.560,-Ft
14.308,- Fr

15.76f905,-Ft
r.639.544,-Ft

14.1f3.361,-Ft
18.860.000,- Ft

Az e|végzett számítás alapján megállapítható, hogy a becsült foľgalmi éľték megha|adja a 8 éwe számitott,
kĺjzcis költséggel csökkentett bérleti díj osszegét, az e|idegeĺités az onkormányzat részérę megtérül' a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a béľleti díjból 8 éves időtaľtam a|att



várhatő. Az onkormttĺyzat tulajdonában ez az ltolső albetét, az onkormáĺyzati tulajdon mértéke kevesebb
mint5 %o.

Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iľatok és az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 3fl20l3. ryn.l5.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati ręndelet 5. $-ában meghatáĺozott elidegenitéstk'lztlrő okok nem állnak ferľr'

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hory a k&e|mező a nemzeti vagyonľól sző|ő 20| l . évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősül.

Javasoljuk, hogy a Budapest V[I., József krt. 66. szám a|atti ftildszinti ingatlan vételćlrát az e|készult
forgalmi értékbecslés, valamint a 3f/f0l3. (VII. 15.) számű önkormányzati rendelęt 17. $ (1) bekezdése
aIapjáĺ a forgalmi érték 100 o/o-źlban, azaz 18.860.000,- Ft összegben határozzameg.

II. A beteľjesztés indoka:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénntgyi fedezetet nem igényel , Az ingatIan étékesítésévę| az
Önkoľmányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az onkormányzat számáta kedvezo, meÍÍ az
Önkoľmányzatterhére felmerülő, az épi|et fenntartásával kapcsolatos kĺizös költség fizetési kötelezettsége
csökken.

IV. Jogszabályĺ környezet:

Az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek e|idegenítésének feltételeirol
sző|ő 32/2013. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatározott esetekben a Yárosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottságot
hata|mazza fel. A (2) bekezdés szerint a l00 millió Ft.ot meg nem haladó, forgalmi éľtékű helyiség
elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ęzęn értéken felül a Képviselő{estület dönt
az e|idegenítésrol és a vételáľról, továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításáva| és

megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben' kivéve azokat az eseteket, amikor a dĺjntés az érték'határtőI
függetlenül a Képviselő-testület jogköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja a|apján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenítésről és a
vételárról szóló előterjesztésnek tartalmaznia kell' különösen az előterjesĺéstől számított 5 éven belül
béľbeadott helyiségek esetében a kĺjzös költséggel cscjkkentett bérleti díját 8 évrę számitYa, aZ 5 éven túl
béľbeadott helyiségek esetében 10 évre számítva.

A rendelet 5. $ (5) bekezdése a|apjáĺ a 3 hónapon túl béľbeadott nem lakás célú helyiségek az a|źlbbi
feltéte|ek telj esülése esetén elidegeníthetőek:
- a helyiséget is magában foglaló' legalább l0 albetétbol álló épĺ'iletben az önkormányzati tulajdon

legfelj ebb 3 albetét, vagy
- a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzati tulajdon mértéke 5 %o a|atti,vagy
- a helyiség értéke nem haladja meg a 8 millió forintot,
- a csereszerződéssel értékesítendő helyiség esetén a két ingatlan forgalmi éľték ki.ilĺinbözete legfeljebb 8

millió forint.

A Rendelet 17. $ (1) pontja éľtelmében a helyiség véteIára a forgalmi érték 100 %o-a. A vételár megťtzetése a
19. $ (l) bekezdése a|apjttn az adásvéte|i szerzodés a|áirásźxa| egyidejűleg töľténik. A vételár egyösszegű
megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő avéte|źrat banki hitelbo| fizeti meg.Ez esetben az adásvéte|i
szerződést 60 napos fizetési határidő kikötése mellett tulajdonjog fenntartással/fi'iggőben tartással kell
megkötni a vételar I0 o/o-ttnak adásvételi szerzodés a|áirásáva| egyidejűleg töľténo megfizetése mellett. A
véte|ár banki hitelbol töľténo megfizetése esetén a 60 napos ťlzetési határidő az á||ami elővásárlásijogról
le mondó ny i|atkozat határi dej ének |ej źLrtéLt követő napon kezdo d ik.

Kéľemazalábbihatározat javaslatelfogadását.



}Ja;tároza;tijavaslat

év ... ....hó .....nap számú Yźlrosgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági hattrozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájára| az ingatlan-nyilvántartásban a
3s64|ĺ0lV3 helyrajzi számon nyilvántaľtott tenĺrészetben a Budapest VIII.' József ktirút 66. szám alatti,
73 m, a|apterülehí iľodahelyiségĺe vonatkoző e|adási ajtn|at bér|ő részéľe történő megküldéséhez, a
vételárnak, az elkésnLlt forgalmi értékbecslés, valamint a 3fl20I3 . (Vil. 1 5.) számi cinkormányzati rendelet
a|apjána forgalmi érték 100 %o-ában, azaz|8.860.000,- Ft összegben történő kĺjzlése mellett.

Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. decembęr 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előteľjesĺés előkészitőjének javaslata a kozzététe|
módjára: a honlapon

Buđapest, 2014. november 1 8.

Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő

KÉszÍľpľĺp: KIspeLuKrT.
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