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Tisztelt Y ár o sgazdálkodási és P énzügý Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése:

A Budapest VIII., József korut 9. szálm a|atti, 3641t010lN9 he|yrajzi szárnon nýlvántaľtott, 69 m2

alapterületĺĺ,2I9/.I0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejáratű floldszinti egyéb helýségre
vonatkozóan az onkormányzat201.3. március 27-én kelt, 2013. április 01. napjától 2018. december
31. napjáig határozottidőľe szóló szóló helyiségbérleti szeruődéstkötött a Somogyi É-trend Kft-vel
(képviseli: Kis PáI, cégtregyzék sztlm: 01-09-982095, ađőszáma: 23861527-2-4I). Béľlő a
bérlem éný melegkonyhás vendéglátás (sz eszárusítás s al) céljár a vette b érb e.

A bérlő, Somogý É-tend Kft. 2OI4. október 28-én vételi kérelmet nffitott be, a helyiség
megvásárlására.

Az ingat|an Budapest VIII. kerületében, a Palota-negyedben helyezkedik e|, tájo|ása Somogý Béla
utcai. Koľnyezetében jellemzően hasonló koru és építéstĺ társasházak, valamint új építésű
irodaházak ta|á'Ihatőak. Az ingat|aĺt magába foglaló épület, összkcizműves, általános állapota
kĺĺzepes. Tömegközlekedéssel a környéken közlekędő villamosokkal, autóbuszokkal, trolival,
valamint metróval érhető ęl. A lakóhźn 1894-ben épült.

A 69 m2 alaptertiletiĺ, vendéglátő izlet funkciójú ingatlan bejárata a Somogý Béla utcáróI nyílík a
Stáhly utcával szemben. A helýségbeĺ iz|ettér, konyha és kiszolgáló helýségek, a kb. 65 m"
alapterületű galénźn (már az Alapító okiľat is említést tesz rőLa, 1'artőszerkezete csak 5 cm-t
támaszkodik a falszerkezetre) vendégtér és vizesblokk található. Belmagasság a ga|éna a|att 2,7|m,
felettę 2,35 m. A poľtálok fakeretesek, hőszigetelt üvegezéssel. A helýség2013. január z3-aÍIkertilt
átadásra a bérlo részére, a jegyzőkőkĺinyv szeľint a helyiség felújítandó, a csatorna nem
hasznáIható. A béľlő értékbecslőnek tett szóbeli nyilatkozata szerint általános célú éľtéknĺjvelő
beruháztsokat ( frités, elektromos kazźtn, rézcsĺivek, radiátoľok, elektromos szerelés, vízszercIés,
csatornahá|őzat javítás, kőműves, burkoló munkák, riasztő rendszeľ) végzett el nettó 5.118.110,-Ft
értékben, ezen felül költséges konyhatechnika, sze||ozés, Wifi, TV beruházásokat is elvégzett. A
vendégtéren csak az ercdeti kőlap padlóbuľkolat marađt meg' a többi burkolatot kicserélték' A fali
gázkazźnt a kémény rossz állapota miatt elektromos, melegvizes kazánra cserélték, részcs<ives,

flĺtést alakítottak ki melegvizes radiátorokkal. A W.C-k és zahanyző a galéĺirźtn vannak. A bérlői
értéknövelő beruházásbeszámitása éľdekében tulajdonosi|lozzć|ärulás nem keľĹilt aIáirźsra'

2O|3. júniusában bérlő díjfelfüggesztési kérelmére az onkormányzati Hźnkęze|ó Iroda az alábbi
tźĄékoztatást adta:



,'Az ellenőrzés soľán megá|Iapitást nyeľt, hogy a bérlő jelenlegaz e|avult és séľült viz-, csatorna-, és
ęlektromos hźĺ|őzat koľszeľűsítése után a vizesblokkot újítja fel, valamint a padló és oldalfal
burkolást végzi. Az értéInovelő beľuházás vég|egesítését és a nyitás tervezętt időpontját (2013.
augusztus 20.) nagyméľtékben befolyásolja a táľsasház sérült csapadékvíz ejtovezetékének a
ftjldszint feletti ťodémnél, az uzIeten keresztüli elvezętésę. Kĺjzös képviselővel töľtént telefonos
egyeztetés szeńnt az űj nyomvonal kiépítése folyamatban van, de ęnnek nyomát a szemle során
nem tapasztaltuk. A javítás elvégzéséig a helyiség ľendeltetésszeruen nem hasznáIhatő a
folyamatos, áztató vízutánpótlás miatt. A kéménybélelés iľreálisan magas költsége miatt béľlő
nyilatkozott, hogy a frĺtést elektromos energiával oldja meg. Javasoljuk a nyitás időpontjáig kéľt
b órleti díj felfiig ge szté sének elfo gadását.''

A bérleti jogviszony szĹineteltetéséről megállapodás született, amely szerint 2013. április 01.
nap1átőI2013.július 3I. napjáig a béľleti jogviszoný sztineteltették. A bérlő |49.|00,-Ft + AFA díj
helyett a közös kciltségnek megfelelő l9'665,-Ftlhő összeget volt köteles ezen idoszakban
megfizetni.

Az ingat|anra vonatkoző értékbecslést az Avant.Immo Kft. (Bártfai Lász|ő) készítette el. A
Budapest VI[., József korut 9. szám a|atti,36410l0lN9 helytajzí szźtm,Ę fřjldszinti^ingatlan
bekölt<lzhető foľgalmi éľtéke 26.984.971''. Ft összegben (fajlagos ćĺr: 39I.087,- Ftlm,) került
megá|lapitásľa, és a független szakéĺő a|ta| jőváhagyásra. Bérlői éľtéknövelő beruházás nem vehető
figyelembe béľbeadóval tortént megállapodás a|áftásának hiányźban. A nem lakás célú helýség
esetében avéte|ár a bek<jltözhető forgalmi éľték I\IYo-a, azaz 26.984.971,- Ft.
A helyiség elhelyezkedése HVT területet énnt, azonban a Rév8 Zrt. ttlrgyi ingatlan elidegenítésének
akadá|yát nem látja, az elidegenítés az Önkormányzat és a Rév8 Zľt. szerződésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítését nęm érinti.

A Budapest VIII., József körut 9. szám a|atti, 69 m2 alapterülettĺ egyéb hetyiség esetében, az 50
albetétből á1ló táľsasházban 3 <jnkormányzati tu|ajđonú albetét van, amelyhez 604110.000 tulajdoni
hrínyad l'artoz1k.

A helyiség bérleti díja az éľvényes béľleti szerződéssel került meghatározásta, megźtl|apítésánźi
csökkentő tényezo nem került figyelembe vételre. A helyiség bérleti díjának emelése évente a
ťo gy asztői árindexnek me gfele 1ő.

A helýség esetében az e|idegenítés megtérülését 8 év tekintetében kell vizsgä|ni.
20|4. (!) évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
Avízőrź,.val nem ľendelkező albetét havi közös költsége:
8 év alatt elérhető bérlęti dij (át|ag 5%o ínfláciőval számolva):
8 évre számított köz<is költség (átlag 5Yo inf7áciőval számolva):
Ktiztis költséggel csiikkentett bérleti díj (8 évre):
Forgalmĺ éľték:

151.635,- Ft
19.182,- Ft

17.375.749,-Ft
2.198.052,-Ft

15.177.697,-Ft
26.984.971,-Ft

Az e|végzett szźtmitás a|apjáĺ megállapíthatő,hogy a becsült forgalmi érték megha|ađja a 8 évre
számított, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az e|idegenítés az onkormányzat
tészére megtérĺil, a helýség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a bérleti
díjból 8 éves időtartam a|attvárhatő. Az önkoľmányzati albetétekszáma3. Azinfláció méľtéke még
nem ismert, de a magasabb bérleti díj és a közös kĺiltség külonbozete alacsonyabb, a megtérĹilés
összege magasabb |esz, vagýs a megtéľĹilés fennáll.

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy akérelmező a nemzeti vagyonľól szóló 20II. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda szerint át|áthatő szervezetnek minősül.

Javasoljuk, hogy az onkormányzat jźm|jonhozzá' a Budapest VIII., József körut 9. szám a|atti
helyiség bérlője részére tĺjľténő eladási aján|at megküldéséhez, ingatlan vételárának a forgalmi
értékkel megegyező összegű, azaz f6.984.97I,- Ft vételármellett.



Javasoljuk továbbá, hogy az onkormányz at adja meg aZ elidegenítést kiztrő ok alól a felmentést,
mely alapján nem elidegeníthető a helyiség, amíghatározott időre van bérbeadva. A kizárő feltétel
alkalmazása alól a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság adhat felmentést. Egyéb az
onkormányzat tulajdonában á|Iő nem lakás cé|jára szolgtiő helýségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 32l20t3. (VII.15.) Budapest Józsefuáros onkormányzati rcnďęIęt 5. $ (1)
bekezdésében foglalt nem lakás célú helýség elidegenítésétkizárő ok nem ál1 fenn.

II. A beterjesztés indoka:

A kérelęmmel kapcsolatos dĺjntés meghozata|ára a Yźrosgazđálkodási és Pénzügý Bizottság
jogosult.

III. A dłintés céljao pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos dontés meghozata|a pénzugý fedezetet nem igényel. Az elidegenítés az
onkoľmányzat szélmátakeđvező,mert az onkormányzatterhére felmerülő, az épi|et fenntaľtásával
kapcsolatos közös költség fi zętési kotelezęttsége csökken.

IV. Jogszab ályi köľny ezet:

Az onkormáĺyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 32120113. (vII. 15.) szźlm.ű rendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helýség
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testiilet gyakoľolja azza|, hogy egyes
tulajdonosi jogok gyakoľlásáľa, a rendeletben meghatározott esetękben a Városgazdálkodási és
Pénzügý Bizottságot hata|mazza fel. A (2) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó,
forgalmi értékű helyiség elidegenítése esetén a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen
értéken felül a Képviselő-testület dont az elidegenítésľől és a véte|źrro|, tovźlbbá döĺt az adásvételi
szerződéssel, továbbá annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve
azokat az esetekęt, amikor a döntés az értékhatártól fiiggetlenül a Képviselő-testtilet jogkĺire.

Helýségek esetében a 12. $ (1) Đ pontja a|apján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az
elidegenítésről és avételáľ.ő| szóló eloterjesztésnek tarta|maznia kell, különösen az előterjesztéstő|
számitott 5 évęn belül bérbeadott helýségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti díját 8
évre számitva, az 5 éven tul bérbeadott helýségek esetében 10 évľę szttmítva.

Ahatározott idejű béľlęti jogviszonyt figyelembe véve a 3212013. (V[. 15.) számu ĺinkoľmányzati
rendelet 5. $ (1) d) ponda értelmében elidegenítést kizáró ok áll fenn, amely kizźrő ok alóli
felmentésľől a ľendelet 5. $ (3) bekezdése a|apjźtn a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

A rendelet 5. $ (5) bekezdése alap1án a 3 hónapon tul bérbeadott nem lakás célú helýségek az
a|ábbi feltételek telj e sülé se e setén elide geníthetőek :

- a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétbő| źi|ő épületben az önkormányzati tulajdon
legfeljebb 3 albetét, vagy

- a helýséget is magában foglaló épületben az önkoľmányzatitliajdon mértéke 5 oń alattí,vagy
- a helýség értéke nem haladja meg a 8 millió forintot
- a cseľeszerzodéssel értékesítendő helyiség esetén a két ingatlan forgalmi érték különbözete

legfeljebb 8 millió foľint.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helýség vétę|źra a forgalmi érték l00 o/o-a. A vételár
megfizetésę a 19. $ (1) bekezdése alapján az adásvéte|i szerzőđés a|áirásźxal egyidejűleg történik.
A véte|źr egycisszegű megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő a véte|árat banki hitelből
ťlzeti meg. Ez esetben az adásvételi szerzodést 60 napos fizetési hatźtridő kikotése mellett
tulajdonjog fenntaľtással/fiiggoben taľtással kell megkötni a vételár l0 oÁ.ának adásvételi szerzőđés
a|áírásáva| egyidejűleg történő megfizetése mellett. A vételár banki hitelből toľténő megf,tzetése
esetén a 60 napos ťlzetési határidő az á,||ami elővásárlási jogľól lemondó ný|atkozat határidejének
|ejártát követő napon kezdődik.

Kéręm az alábbi határ o zat j avaslat el fo gad ás át.



Hztározatijavaslat

év .......hó .....nap szám,űYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat..

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) a, ingatlan-nýlvántartásban a 364I0/0lN9 he|yrajzi számon nýlvántartott, természetben a
Budapest VIII., József korut 9. szźtm alatti, 69 m" alapteľületű, határozott idejű bérleti joggal
teľhelt nem lakás célú helýség1e fennálló elidegenítéstkizźrő feltétel alól felmentést ad,

2.) hozzájáru| az ingatlan-nýlvántaľtásban a 364|010lA/9 he|yrajzi számon nýlvántartott,
természetben a Budapest VIII., József körut 9. szźlm alatti, 69 m. alapteriiletű' ftjldszinti egyéb
helýségre vonatkozó eladási ajánIat bérlő részére tĺirténő megküldéséhez, a vételárĺak, az
elkészült foľgalmi értékbecslés, valamint a32l20I3. (VII. 15') szźlmű önkormányzati rendelet
a|apjźn a foľgalmi érték 100 o/o-ában, azaz26.984.97I,- Ft összegben t<lrténő közlése mellett.

Felęlős: Kisfalu Kft. ügyvezetłl igazgatőja
Határidő: 2015. februźr 2.
A döntés végrehajtástltvégzó szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészitőjének javaslata akozzététel
mőđjára: a honlapon

Budapest, 20|5.január 1 5.
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