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Tisztelt Y źtľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Magdolna utca 4f. fü|dszint 8. szálm a|att
ta|źihatő, 35373/olN4I he|yrajzi számon nyilvántaľtott, 34m2 alapterületĺĺ, üres, udvari bejaľatu
ftjldszinti ľaktárhelyiség, a kdzös tulajdonból 2 1 0/ 1 0.000 tulajdoni illetőséggel.

A helyiséget2013. máľcius 28' napjźn vette bitokba az onkoľmányzatiHźnkeze|ő Iroda. A helyiség
elidegenítés éľdekében zźtro|ésra került, tekintettel arra,hogy a bérbevétele éľdekében érdeklődés nem
volt, udvari elhelyezkedése és míĺszaki źi|apotamiatt a bérbeadása nehézkes.

vidák Sándor a helyiségre 2013. évben nýjtott be vételi kérelmet, a Városgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottsźry 464/20|4. (IV.28.) számű hatźlrozatźxal' azonban nem jáľult hozzá az ures ľaktárhelyiség
2.790.00,- Ft véte|ráron, versenyeztetési eljárás mellőzésével töľténő elidegenítéséhez Vidák Sándoľ
részére.

Atársashánban tulajdonnal rendelkező Vidák Sándor ismételten megkereste a Kisfalu Kft-t a helyiség
megvásárlásara vonatkozó kérelmével. Szándékai szerint a helyiséget |akts cé|jźtra kívánja áta|akítani,
felújítani, kívtil- be|i|, ezze| is javíwa az e|hanyagolt külsejű ingatlan és a társashta egĺséges,
rendezett udvari megj elenését.

A Budapest VIII., Magdolna utca 42. fü|dszint 8. szám a|atti 35373/0/N4I helyrajzi számon
nyilvántaľtott helyiség bejárata udvari, épĹileten belüli elhelyezkedése ľossz' a két raktárhelyiségből
álló ingatlan źi|apota romos' lelakott. A helyiségben az elektľomos hálózat, víz-csatorna közüzemi
há|őzatta csatlakoztatvavan' állapotuk feliilvizsgálatľa, cseľéľe szorul, gáz-,lezeték, fiĺtés nincs. W.C.
és sarokkád keľüIt korábbi években kialakítĺĺsľa. Ga|éria is található a falnedves, beázott helyiségben,
72 m2 a|aptertiletű, haszná|hatat|an.

A helyiség elhelyezkedése řIVT területet érint, azonban a Rév8 Zrt. Íárgyi ingatlan elidegenítésének
akadá|yźú nem látja, az e|idegenités az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szeľződésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítését nem éľinti.

Fentieka|apjźtn javasoljukazingat|aĺéľtékesítését.

Az ingat|anra vonatkozó éľtékbecs|ést az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakétői Kft (Báľtfai
Lász|ő) készítetÍe e|. Az ingatlan bękĺjltĺjzhető forgalmi értéke 2.790.000,. Ft ĺisszegben (faj|agos ár:
82.000,- Ft/m"), keľült megźi|apitttsra, és a fi'iggetlen szakértő áL|ta| jővźLhagyásra.

Az üres nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség versenyeztetési eljĺáľás mellőzésével töľténő éľtékesítése
esetén avéte|źtr a bekĺjltözhető foľgalmi érték 100 %o-a, azaz 2.790.000'. Ft.
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Az onkormányzat a vizőráva| rendelkező helyiségre közös költség címén havi 6.460,- Ft közös
költséget, célbefizetésként20If .06. 01- 2015. 05' 3I-ig |.0f0,- Ft, valamint 2012.08.0I. _ 2015. 07 .

3l-ig 600,- Ft-ot teljesít atźtrsashźzfe|é.

A 43 a|betétből álló társashźnban 8 db önkoľmányzati tulajdonú albetét van, amelyhez I.602/|0.000
tulaj doni hźtny ad tartozik.

Fenti ingatlan tekintetében az onkoľmányzat tulajdonában źi|ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
elidegenítésénęk feltételeiről szóló 32/2013. (VII.l5.) Budapest Józsefuáľos onkormányzatirende|et
5. $-ában meghatźtrozott elidegenítéstkizźrő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk a tÁrgyi helyiség versenyeztetési eljáráson kívüli elidegenítését Vidák Sándor részére,
2.790.000,- Ft vételár egyösszegű megfizetése mellett, igény esetén banki hitel felhasználásźpa| a
hivatkozott rendeletben meghatttrozott feltételekkel. Amennyiben a vevő nem él a vásiárlás
lehetőségével, úgy a helyiséget nyílt árveľésen javasoljuk elidegeníteni'

Az elidegenités az onkoľmányzat számára elsősoľban versenyeztetési eljárás mellőzésével előny<is,

meľt a helyiség hasznosítasa bérbeadás útján biľtokbavételét követően nem volt megvalósítható,
valamint nyilvános árverés tĺjtn a nem lakás cé|jźľa szo|gźiő helyiségek az első alkalommal
meghirdetett kikiáltási áľon ritkábban találnak gazdára. Arveľés esetén a forgalmi éľték 80 %o-a a
kikiáltási źlr a hatźiyos rendelkezések szerint, és amennyiben csak egy jelentkezó van, a forgalmi
éľtéknél alacsonyabb összegen kerülhet étékesítésre a helyiség.

II. A beteľjesztés indoklása

Az előterjesztéstárgyźban a döntés meghozata|aazértsziikséges, mert az onkormányzatnilajdonában
álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség vonatkozásában vételi kérelem érkezett a Kisfalu Kft-hez' a
tulajdonosi döntés meghozata|źľaaYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságjogosult.

III. A diintés céIja' pénzügyi hatása

A döntés előnyös az Önkormányzat sztlmtra, mivel a helyiség bérbeadás údán évek óta nem került
hasznosításra, eztútalr bérleti díj bevétel nem keletkezik, a közös költség és célbefizetés kötelezettség
megfizetése mellett.

A döntés meghozata|afedezetetnem igényel, azadásvételi ügyletből befolyó véte|fu azOnkormányzat
költségvetési bevételeit n<iveli. Az eladással megsziĺnik az onkoľmányzatközös költség és célfizetési
kö'telezettsége, ami az elóterjesztés készítésének időpontjában 8.080,- Ftlhó.

IV. Jogszabályi környezet ismertetése

Az onkoľmányzat tu|ajdonźlban álló nem lakás cé|jára szo|gtúő helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől sző|ő 3212013. (VII. l5.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdése szerint: ,,A helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testĺilet gyakorolja azza|, hogy egyes
tulajdonosi jogok gyakoľlására, a rendeletben meghďtĺrozott esetekben a Yźrosgazdálkodási és
Pénzü gyi B i zottságot hata|mazza f e|.,,

A Rendelet 2.s Q) bekezdése szerint: ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékú helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźtg, ezen értéken felül a Képviselő-testiilet
dönt az elidegenítésró| és az eladási ajttn|at kiadásáľól, továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket' amikor a
dönté s az érté|ďlatártó l fii ggetlenĹil a Képvi se lő-testĹi let j o gköre.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdés b) pontja szerint, azaI0 MFt forgalmi éľték alatti üres nem lakás célú
helyiség, amely több mint 1 éve nem került bérbeadás útjĺán hasznosításľa, vételi kérelemľe tulajdonosi
döntés a|apján, veľsenyeztetési elj arás mellőzésével is el idegeníthető.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apjźn a helyiségek véte|ára a forgalmi érték I00 %-a.

A Ręndelet 17. $ (8) bekezdése alapján elidegenített ĺires nem lakás célú helyiség véte|ára a
beköltözheto foľgalmi értékénél kęvesebb nem lehet, a vevót nem illeti meg a (2)bekezdésben foglalt,
a helyiségben végzett tevékenység után adható vételáľkedv ezmény'



A Rendelet 19. $ (5) bekezdése a|apjźln a vevőt nem illeti meg részletfizetési kedvezmény. A vevő a
vételárat a 19. $ (1) a) pontja a|apjźn egyösszegben köteles megfizetni, amihez a 19. $ (2) bekezdése
a|apjźtn banki hitelt is felhaszrálhat.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolďos döntését meghozni
szíveskedjék.

Határozatl javaslat

év .......hó .....nap szźlműYźttosgazdá'lkodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) hozzźýźrul a Budapest VIII', Magdolna utca 42. ťo|dszint 8. szám a|atti,35373/0lN4| he|yrajzi
szttmű,34 m" alapterületii, udvari bejźratű, foldszinti üres raktárhelyiség 2.790.000,- Ft vételáron,
veľsenyeztetési eljárás mellozésével töľténő elidegenítéséhez Vidák Sándor részére.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t küIdjön Vidák Sándor részére eladási ajźn|atot a32l20I3. (VII. 15.) szálmtl
önkoľmányzati rendelet szerinti ajźln|ati kötöttséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben Vidák Sándor nem él az e|adźsi aján|atban foglalt határidőn belĹil a vétel
lehetőségével, űgy a helyiségeket a hatiályos rendelkezések szerint nyílt árveľésen kell
elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2014. november 30.
A döntés végrehajtását végzo szervezeti erység: Kisfalu Kft'
A lakosság széles korét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, 2014. november 17.
Tisztelettel:

l./L4-
Kovács ottó

ugyvezető igazgatő

KÉszÍrpľrp: KIsr.aruKľľ
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