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ELOTERJESZTES
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstry 2014. november f4-i ülésére

Táľgy: A Budapest VIII., Telekĺ tér 3. szám a|a|úi,35133l0ĺN113 helyrajzi számú ĺiľes, földszinti
műhe|y helyiség elidegenítése

Eloterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ugyvezeto igazgatő
Készítette: Mezei kén referens
A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni
A dönté s elfo gadásáh oz e gy szer u szav azattöbbs é g szüksé ge s

Tisztelt Y árosgazdźllkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismertetése:

Az onkormáĺyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Teleki tér 3. szám alatt,I. lépcsőházban taIá|hatő,

35I33l0lNI|3 helyrajzi számon nyilvántartott, 8 m, alapterületű, tires, udvari bejáratű fijldszinti
műhelyhelyiség, a közös tulaj donból 1 5/1 0.000 tulaj doni illetőségge|.

A helyiséget 2009. november 10. napján vette biľtokba az onkormányzatiHázkeze|ő hoda. A helyiség
elidegenítés éľdękébęn zárolásra kęrült, tekintęttel ata, hogy elhelyezkedése és műszaki á||apota miatt a
bérbevétęlére érdeklodés nem volt.

A helyiségľe vonatkozóan Akabogu Ifeanyi Chukwu - a szomszédos lakás tulajdonosa csatolási szándékkal

- vételi kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez.

A társasházi alapító okiratában a nem |akás cé|jára szolgá|ő ingatlanok esetében a társasházi tulaj donostáľsak
javára elovásárlási jog került bejegyzésre.

A Budapest VIII., Teleki tér 3. szám a|atti,3513310lNII3 he|yrajzi számon nyilvántartott helyiség a kerület

Magdolna-negyed elnevezésű városrészébenta|á|hatő. Kĺiľnyezetében táľsasházas, és üzleti célú ingatlanok

találhatóak. A társasház összkclzműves, az értékelt ingatlanba villany, vizkozmll keľtilt bekötésre.

Tömegközlekedéssel a környéken közlekedő villamosokka|, autóbuszokkal érhető el. A |akőház a XX.
század elején épl|t, źitallźLnos állapota a koľának megfelelőnél ľosszabb. 2014. évben külső homlokzati
felujításon esett át. A helyiség azL a|aklludvar hátsó, elhatárolt részében húzódik meg' egy üzlethelyiség és

a lakás között. A helyiség az a|apitäst mege|ozóen közös WC-ként funkcionált, jelenleg falnedves, beázott
á|Lapotil, leárnyékolt, sötét, lelakott helyiség.

A helyiség fakeretes, üvegezett bejárati ajtaján acélľács van. Az albetét ery helyiségbő| á||, amelynek hátsó

saľkában egy vízcsap szere|vény nélki'ili kézmosó van. A padozat gyenge minőségű PVC, talajvizes, teljes

felújítást igényel. Ftĺtés, melegvíz és gázvezeték nincs. A helyiség meĺnyezetéĺ 2 m, nagyságú tároló

felületet alakítottak ki. A takaľt vezetékek tilapota vélhetóen az épület koľának megfelelő' A nyi|ászźrők
geľébtokos' egyszeľes üvegezésűek, koľszerűtlenek, cseľéľe szorulnak.

A helyiség elhelyezkedése HVT teľületet érint, azonban a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének
akadźl|yźń nem látja, az elidegenítés az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek

teljesítését nem éľinti.

Fentiek a|apján javasoljuk az ingat|an értékesítését.

Az iĺgat|anĺa vonatkozó értékbecslést az Avaĺt.Immo Kft (Bártfai Ltsz|ő) készítette e|. Az ingatlan

beköltözhető foľgalmi éľtéke 858.000,- Ft összegben (fajlagos ár: I07.230,-Ftlm"), került megállapításra' és

a független szakérto túta| jőváhagyásra'
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Az üres nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség versenyeztetési eljárás mellőzésével töľténő énékesítése esetén a

vételár a beköltözhető forgalmi éľték 100 oÁ-a, azaz 858.000'- Ft.

Az onkormźnyzat avízőrtlva| rendelkező helyiségre közös kö|tség címén havi 1'410,- Ft közös költséget

telj esít a társasház fe|é.

A I14 albetétből álló társasházban 6 önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhez 884110,000 tulajdoni

hányad tartozik.

Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iratok és az onkormányzat tulajdoĺrában á1ló nem lakás céljaĺ.a

szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről sző|ő 3fl20l3. (V[.15') Budapest Józsefuáľos

onkormányzati rendelet 5. $-ában meghatározott elidegenítéstt.lzárő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk atárgyi helyiség versenyeztetési eljaráson kívtili elidegenítését Akabogu Ifeanyi Chukwu részére
_ mivel akozvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa csatolás céljából klváĺja megvásárolní - 858.000'- Ft
véte|ár egyösszegiĺ megfizetése mellett, igény esetén banki hitel felhasználásźtval a hivatkozott rendeletben

meghatźrozott feltételekkel. Amennyiben a vevő nem él a vásárlás lehetőségével, ,igy a helyiséget nyílt
árvérésenjavasoljuk elidegeníteni. Amennyiben az onkoľmányzat je|en elóterjesĺés alapján nem járul hozzát

a helyiség elidegenítéséhez, így a tulajdonostársnak elővásárlási joga gyakorlásakor is lehetősége Van a

helyi s é g me gv ásáĺIásár a.

Az elidegenités az onkoľmányzat számára elsősoľban versenyeztetési eljárás mel|őzésével előnyös, mert a

helyiség hasznosítása bérbeadás útján birtokbavételét követően nem volt megvalósítható, valamint nyilvános

árverés űtján a nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiségek az e|ső alkalommal meghiľdetett kikiáltási áron

ritkabban találnak gazđára. Árverés esetén a forgalmi éľték 80 %o-aa kikiáltási ár ahatá|yos rendęlkezések

szerint, és amennyiben csak egy jelentkezó van, a forgalmi értéknél alacsonyabb osszegen keľülhet

éľtékesítésre a helyiség.

II. A beterjesztés indoka

Az eloterjesztés tárgyźĺban a döntés meghozatala azért snilkséges, mert az onkormányzat tuIajdonában á||ő

nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség vonatkozásában vételi kérelem érkezett a Kisfalu Kft-hez, a tulajdonosi

döntés meghozata|ára a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés előnyös az Önkoľmányzat számźra, mivel a helyiség bérbeadás útján évek óta nem kerĺilt
hasznosításra, ezá|taIbérleti díj bevétel nem keletkezik, a közös költség kötelezettség megfizetése męllętt'

A döntés meghozatala feđezetet nem igényel, az adásvételi ügyletből befolyó vételár az Onkormányzat

költségvetési bevételeit növeli. Az eladással megszűnik az tnkoľmányzatkozos költség kötelęzettsége, ami

az e|őterjesztés készítésének időpontj ában 1.4I0,- Ft/hó.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az Önkormáĺyzat tulajdonában átló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

sző|ó 32l2Ol3. (V[. 15.) számú ľendelet 2' $ (1) bekezdése szeľint: ,,A helyiségek elidegenítésével

kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testiilęt gyakorolja azzaI, hogy egyes tulajdonosi jogok

gyakor|ására, a rendeletben meghatározott esetekben a VárosgazdáIkodźlsi és Pénzügyi Bizottságot

hatalmazzafel."

A Rendelet 2' $ (2) bekezdése szerint: ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó foľgalmi értékű helyiség

elidegenítése esetén a tulajdonosijogokat gyakoľló bizottság, ezen értéken felül a Képviselő{estület dönt az

elidegenítésró| és az eladási ajtn|at kiadásáľól, továbbá dont az adásvételi szerződéssel, annak módosításáva]

és mégszüntetésével kapcsolatos kérdésekben' kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érték'hatźrtőL

fiiggetleni'il a Képviselő-testület jogkore'''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdés a) pontja szerint, a tulajdonosi bizottság dontésével elidegeníthető a helyiség,

haaz|egfe|jebb 10 m2 alaptertiletű, és a közvetlen szomszéd ingatIan tulajdonosa csatolás céljából klvánja
megvásárolni, függetlenüI attő|, hogy a helyiség mikor került utoljara bérbeadás útján hasznosításra.

A Ręndelet 17. $ (1) bekezdése a|apjána helyiségek vétęIára a forgalmi értékl00 %-a.
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A Rendęlęt 17. $ (8) bekezdése a|apján elidegenített üľes nem lakás célú helyiség véte|ára a beköltözhető
forgalmi értékénél kevesebb nem lehet, a vevőt nem illeti meg a (2) bekezdésben foglalt, a helyiségben
végzett tevékenység után adható vételáľkedvezmény.

A Rendelet 19. $ (5) bekezdése a|apjźn a vevőt nem illeti meg ľészletfizetési kedvezmény' A vevő avéte|árat
a 19. $ (1) a) pontja a|apjźn egyĺisszegben köteles megťtzetĺi,amihez a 19' $ (2) bekezdése alapján banki
hitelt is felhasználhat.

Fentíek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéręlemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskediék'

Hatőrozĺtljavaslat

év '......hó .....nap szélműYźtosgazdźtlkodási és Pénzüryi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dclnt, hogy

1.) hozztĘáruI a Budapest VIII., Teleki Lász|ő tér 3, szźłm alatti,35I33lolNII3 he|yrajzi számu,8mf
alapterületű, udvari bejtlĺatu, ftildszinti üres műhely helyiség 858.000,- Ft vételáron, versenyeztetési
eljárás mellozéséve| történő e|idegenítéséhez csatolás céljábólAkabogu Ifeanyi Chukwu részérę.

f.) felkéri a Kisfalu Kft.t kildjön Akabogu Ifeanyi Chukwu részérę eladási ajánlatot a32120|3. (vII. 15.)

sztlmll önkormányzati rendelet szerinti ajánlati kotöttséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amernyiben Akabogu Ifeanyi Chukwu nem él az e|adási ajátn|atban foglalt határidőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a hatályos rendelkezések szerint nyílt árverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

A d<jntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintő dcjntések esetén az előterjesĺés előkészítĄének javaslata a kózzététe|
mődjfua:. a honlapon

Budapest, 2014. november 1 8.

Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető igazgatő

KÉszĺrľ:rĺp: KlsľeruKr.r

LpÍRrn': Mrgzpl IRÉNRBrBRpNs \
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL' IGAZoLAs: P .l-- ł.=.--

Ť-
JoGIKoNTRoLL: ü 

ÄELlpl'loRlzrp: ł ll

,ltüwlLLk,/Ę
Dn. KovÁcs lb,łBnĺpI-l-,ł

ALIEGYZO

BETERJESZTÉsRE err,Ąlve.s :

/tj]ł |i:[].é i ű,

JOVAHAGYTA:

AVÁRoSGAZDÁLKoDASEďFÉŕZÜcyIBIzoľrsÁcBrNorB

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza


