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Tisztelt Y źlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés taľtalmĺínak ľész|etes ismeľtetése:

A Budapest VIII., Auróra v 6. szźlm a|atti,35028l0/N1 hďlyrajzi számon nyilvántartott, füldszinti,49 mz
alapterületű, 306/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejáľatu műhely helyiségĺe vonatkozőan az
onkormányzat a Yźlrosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság 556120|3. (V. 21.) számí hatátozata a|apján,
2013. július 8-án kelt, hattlrozott időľe, 2018. december 31-ig szóló helyiségbéľleti szerződést kcitött a GIL
BAU Kft-vel (székhely: 1087 Budapest, Bezeľédi u. 3. fsz. 4.; ađőszźtm 14450563-2-42; cégsegyzékszám..
01 09 904381; statisztikai számjel: I4450563-43f2-Í13-0I; képviseli: Geľgely Lajos). Bérlő a bérleméný
iroda és raktár cé|jára vette bérbe.

A GIL BAU Kft. képviseletében Geľgely Lajos 2014. szeptember 25. napján vételi kéľelmet nyujtottbe az
á|ta|abérę|t Budapest VIII., Aurórau. 6. szám a|atti fijldszinti, 35028l0lN| he|yrajzi számíl, utcai bejáratú,
49 m2 alapterületű, 306/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező műhely helyiségre. A vételi kéľelemhez
szükséges mellékleteket (nullás bérleti dij igazo|ást' hitelesített béľleti szeľződést) csatolta.

Az ingat|an Budapest VIII' kerülętében, a Csarnok-negyedben helyezkedík eI az Auróra és Bérkocsis utca
saľkán. Az utca közepes forgalmú, kĺirnyezetébęn a századforduló idején épült lakóházak ta|á|hatőak.
Metróval érhető e|. Az ingatlan az 1900-as években épült. A mrĺhely a füldszintenta|źúhatő, utcai bejáratú.
Az első helyiség a bejáraton kívül kettő' a második helyiség egy utcai portállal rendelkezik. A második
helyiségben, vízőra és viz:ĺéte|i lehetőség van, innen nyílik a WC. A helyiségek burkolata gyenge állapotu
mrĺkő és betonpadló. A falak festettek. FrÍtés és me|egvíz illetve áramel|átás nincs. Az ablakok
f aszerkezetuek, fémredonnye l é s ráccs al fe l s zeľeltek.

Az ingat|awa vonatkozó értékbecslést az URBS Ingatlan Kft. (Hetzman András) készítettę el. A Budapest
VIII., Auľóra :otca 6. szám alatti, ťoldszinti, 35028/0lNI he|yrajzi számű ingatlan forgalmi énéke
5.880.000,- Ft összegben (fajlagos ár: 120.000,- Ftlmz) kerü|t megállapításľa, és a fiiggetlen szakértő által
jőváhagyźłsra. A nem lakás célú helyiség esetében a véte|ár a bekĺiltözhető foľgalmi érték l00%o-a, azaz
5.880.000,- Fr.

A helyiség elhelyezkedését FIVT előírás nem érinti, ezért aRévl Zrt. állásfoglalásáľa nincs szükség.

A Budapest VI[., Auróra u.6. számalatti fijldszinti,49 m2 alapteľületű műhely esetében, a42 a|betétből álló
tźrsasházban 9 db önkormányzati tulajdonú albetét van' amelyhez1.846110.000 tulajđoni hányadtartozlk'

A helyiség bérleti díja az érvényes béľleti szerződéssel került meghatärozásra, megállapításźná| csökkęntő
tényező nenr keľült figyelenrbe véte|re. A lrelyiség béľleti díjának etrtelése évenĹe a fogyasztói árindexnek
megfelelő.

A helyiség esetében az e|idegenités megtérülését 8 év tekintetében kell vizsgálni.
2014. évbęn éľvényes havi nettó béľleti díj összesen:
A vízőrźpa| rendelkező albetét havi kcizös költsége:
8 év alatt eléľhető bérleti dii (át|ag 5%o infláciőval számolva):
8 évľe számitott közös költség (tlt|ag 5%o nfláciőval számolva):

36.612,-Ft
1t.417,-Ft

4.t95.344,-Ft
t.308.266,-Ft



Ktizös kiiltséggel csłikkentett béľletĺ dÍj (8 évľe):
Forgalmi érték:

2.887.078,- Ft
5.880.000.- Fr

Az e|végzett számítás a|Ąáĺ megállapÍtható, hogy a becsült forgalmi érték meghaIadja a 8 éwe szttmitott,
közĺjs költséggel csökkentett bérlęti díj összegét, az elídegenítés az onkormányzat részérę megtérül, a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a béľleti díjból 8 éves időtaľtam a|att
várhatő,

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy akére|mezó anemzeti vagyonról sző|ő20|l. évi CXCVI.
töľvény 3. $ (1) bekezdés l. pontia szerint át|źlthatő szervezetnek minősül.

A fenti ingatlan tekintetében, a benýjtott iľatok és az onkormátyzat tulajdonában
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől sző|ő 3flf013' (vII' 15.)
onkormányzati ľendelet 5. $ (3) bękezdése a|apjáĺ az elidegenítést k'lzárő feltétel
tekintetében ál1 fenn, amely alól a Tisztelt Bizottság felmentést adhat.

ál1ó nem lakás céljara
Budapest Józsefuáĺos
csak a határozott idő

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a Budapest VI[., Auróra u,6' szám alatti ťoldszintihatźlrozott idejű
bérleti joggal teľhelt nem lakás célú helyiségre fennálló eliđegenítéstL<lzárő feltétel alól a felmentést adja
meg, továbbá jáľuljon hozzá az e|adási aján|at bér\o részére történő megkĺildéséhez, a véte|ámak _ az
ęlkészĹilt forgalmi értékbęcslés, valamint a 3flf0I3' (V[. 15.) számű önkormányzati rendelet 17. $ (1)

bekezdése a|apján' a forgalmi érték 100 %o-ának megfelelően - 5.880.000,. Ft összegben t<jľténo közlése
mellett.

II. A beterjesztés indoka:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|ára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatĺísa:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|a pénzngyi fedezetet nem igényeI. Az elidegenítés az
onkormányzat szźtmtra kedvező, mert. az onkoľmányzat terhére felmerüló, az épi|et fenntaľtásával
kapcsolatos közos költsé g ťlzetési kötelezettsége cs<ikken'

fV. Jogszabályi kiiľnyezet:

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől
sző|ő 3212013. (Vil. 15.) számú ľendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiség elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakoľolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatározott esętekben a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fęl. A (2) bekezdés szerint a 100 millíó Ft-ot meg nem haladó, forgalmi éľtékű helyiség
elidegenítése esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen éľtéken felül a Képviselő-testiilet dönt
az e|idegenítésľől és a vételárľól, továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és

megszüntetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékJĺatártőI
fiiggetlenül a Képviselő.testiilet jogköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja a|apján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az e|idegenítésről és a
vételárról szóló előterjesztésnek tarta|maznia kell, külonosen az előterjesztéstő| számítotÍ. 5 éven belül
bérbeadott helyiségek esetében a közĺis költséggel csökkentett bérleti díját 8 évrę számitva, az 5 éven túl
bérbęadott helyiségek esetében 10 évľe szźtmitva.

AhatározoÍt idejű bérleti jogviszonyt figyelembe véve a 32120|3. (vII. 15.) szźlmű ĺĺnkormányzati rendelet
5. $ (1) d) pontja értelmében elidegenítéstkizárő ok áll fenn, amely kizttró ok alóli felmentésről a rendelet 5.

$ (3) bekezdése alapján a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

A rendelet 5. $ (5) bekezdése a|apján a 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás célú helyiségek az a|ábbi
feltételek telj esülése esetén elidegeníthetőek:
- a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 aIbetétből álló épiiletben az önkoľmányzati tulajdon

legfeljebb 3 albetét, vagy
- a helyiséget is magában foglaló éptiletben az önkormányzati tulajdon mértéke 5 oÁ alatti, vagy
- a helyiség értéke nem haladja meg a 8 millió forintot
- a csereszerződéssel étékesítendő helyiség esetén a két ingatlan forgalmi éĺék kiilönbözete legfeljebb 8

millió forint.



A Rendelet 17. s (1) bekęzdése értelmében a helyiség véte|ára a foľgalmi érték 100 %o-a. A vételaÍ
megfizetése a 19. $ (1) bekezdése a|apján az adásvéte|i szerződés a|áírásź.ľal' egyidejűleg történik. A vételár
egyösszegű megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő a véte|árat banki hitelbő| fizeti meg' Ez esetben

az adásvételi szerződést 60 napos fizetési határĺdő kikötése mellett tulajdonjog fenntartássaVfiiggőben
tartással kellmegkötni a vételár 70 %o-ának adásvételi szerződés a|źirásáva| egyidejűleg toľténő megfizetése
mellett. A vételáľ banki hitelből töľténő megfizetése esetén a 60 napos fizetési hatáľidő az á||ami elővásáľlási
j o gró l l emondó ny i|atko zat h atáľ idej ének |ej źlrtát követő napon kezdő d ik.

Kéremazalábbihatározat javaslatelfogadását.

Hatírozatijavaslat

év .......hó .....nap szttműYárosgazdáIkodási és Pénzügyi bizottsági hattĺrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

l) az íngatIan-nyilvántartásban a 35028l0lNI heIyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
VIII., Auróra u. 6' szám a|atti füldszinti, 49 m, a|apteľtilettĺ, határozott idejű bérleti joggal terhe|t nem
lakás célú helyiségľe fennálló elidegenítést|<lzárő feltétel alól felmęntést ad,

f) hozzájáru| az ingat|an.ĺyilváĺtartásban a 35028l0lNI he|y^rajzí számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Auróta u. 6. szttm a|atti fijldszinti' 49 m' a|apteľületiĺ műhely helyiségre vonatkozó
eladási aján|at bérlő részére töľténő megküldéséhez, a vételáľnak, az e|készĺi|t foľgalmi éľtékbecslés,
valamint a32lf0l3, (VII. 15.) szźlmí önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdésę alapján a forgalmi érték
I00 oÁ-ában, azaz 5.880'000,- Ft összegben t<jrténő közlése mellett.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014. december 15.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjľét érintő dtintések esetén az elóterjesztés előkészítojének javaslata a kozzététe|
módjára: a honlapon

Buđapest, 2014. dęcember 1.

Tisztelettel: r -_

Kovács ottó
ugyvezető igazgatő
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