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Tiszelt Y árosgazdétlkodási és PénzĹigyi Bizoťtság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Rehab Medica Kft. képviseletében Záros Gábor 2014. július 15. napján vételi kérelmet nýjtott be az áůta|a

bérelt Budapest VIII., József kľt 38. sztlm a|atti, ftjldszinti 34883/0ĺN6 he|yrajzi szźtmll, utcai bejáratu
ft)ldszinti, 35f m2 alapteľületű, 1.974/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező üzlethelyiségre.

A bér|ő által benyújtott véte|i szándéknyilatkozat, valamint az e|készi|t éľtékbecslés a|apjźtn Táľsaságunk
elkészíttette az ingat|an vételárĺának, valamint elidegenítésének jóváhagyźsttta vonatkozó előterjesztést. Az
előterjesztés a|apján a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a92212014. (vII.22.) szźtműhatttrozatźpa|
azingat|anvételźtrát 64.260.000,- Ft összegben jővźthagyta, valamint annak elidegenítéséheza32lf013. (vIJ.
15.) számú, az onkormányzat tulajdonában źi|ó nem lakás cé|jźra szollgtůó helyiségek elidegenítéséről szóló
hatályos ľendeletben foglaltak figyelembe véte|ével hozzźĄáru|t. A határozat a|apjźn Társaságunk a 2014.
augusztus 27-énke|t Eladási Ajánlatot megküldte a bérlő részéte, amelyet Záros Gábor 2014. augusztus 29-
én kézhez kapott. A Rehab Medica Kft. képviseletében Zttros Gábor a f0I4. szeptember 26-én érkeztetett
levelében kéľte, hogy az E|adási Ajátn|at ajźln|ati kötöttségének határideje kerüljön Trársaságunk által
meghosszabbításra. Táľsaságunk az Önkormányzat fulajdonźhan źilő nem lakás cé|jźra szo|gáúő helyiségek
elidegenítéséről szóló 32l20I3. (vu.15.) számű önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn aszőban
foľgó ingatlanľa vonatkozó Eladási Ajźtnllat aján|ati kötöttségét egy alkalomma|, 2074. október 28. napjźig
meghosszabbította. 2014. október 28-án Zfuos Gábor ismételten kérte az eladási ajźn|at ajén|ati
kötöttségének meghosszabbítźsźtt a banki hitel ügyintézésének elhúzódása miatt.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsćtg I|4I/20I4' (XI.17.) szźtműhatźrozatáva|hozzájźlru|t az e|adási
ajźtn|at 2014. december 3I' napjźtig történő meghosszabbitźsźlhoz' Bérlő a megkĹildött eladási ajźn|atĺa| nem
tudott élni a banki hiteltigyintézés további elhúzódása miatt.

A Rehab Medica Kft. képviseletében Zźtros Gźtbor 20|5.január 19' napján újabb vételi kéľelmet nyújtott be,

ame|yhez csatolta az NHB Növekedési Hitel Bank Zľt tájékoztatźsát a ťlnanszirozźĺs előzetes feltételeiľől,
tehát a határidőből kicsúszva sikerĹilt az igyfé|nek megszereznie a bank hozzájźtu|ását, A hatráľidő

e|htlzódásanem az ügyfél hibtĄa, hiszen a bankokkal va|ó egyeztetés miatt nem tudott időben jelentkezni.

Az ingat|an Budapest VIII. kerületében, Palota neryedben, a József körúton helyezkedik el. Akadálymentes
bejárata a Kis Salétrom utcából nyílik. A bejárat és a portálok részben hőszigetelt üvegezésűek. A pince
nedves, salétromos falait letakartĺák, a béľlő mesterséges szellőztetést alakított ki. A pincei fa|akat a vizesedés
miatt javitani, szigetelni szükséges. A fel nem újított helyiség kivételével a felületképzések rendeltetésszeľiĺ
hasznźiatra alkalmas állapotban vannak. A ftldszinti falakon 0,5 m magasságig felhúzódott a talajnedvesség.
A csempézett felületeken emiatt helyenként levált a csempe. A hiba oka a falvizesedés, amelynek
megszüntetése szükséges.

Az ingatlanra vonatkozó értékbecsl ést az Avant.Immo méľnöki és (gazsźryýgyi Szakéľtő Kft (Bĺáľtfai Lász|ő)
készítetÍe el. Az ingatlan beköltözhető forgalmi értéke 64.260.000,. Ft ĺisszegben (fajlagos ár fsz,:285.167,-
Ftlmz, fajlagos ĺáľ pince: 75'188,- Ftlmz), kertilt megá||apitźtsľa, és a független szakértó á|ta| jővaharyásra. A
nem lakás célú helyiség esetében a vételar a beköltözhető forgalmi éÍték I00%-a, azaz 64.260.000'- F.t.



A helyiség elhelyezkedése řIVT területet nem érint.

ł.,'ś,,3,.!oiłijľÍłá'lĺ'ffiťfl;::,-? db ĺjnkormányzati tulajdonú atbetét van, amel,rhez ery[ittesen

A helyiség béľleti. díja az éľvényes bérleti szerződéssel kerü]t meghatározásra, megál |apítésánát.csökkentőtényező nem keľiilt ňgyelembe íei"l.". A helyiség bé;i"ti diiának-emele," !.'ánt" a fogyasztői árindexnekmegfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtériilését l0 év tekintetében kell vizsgálni.2015. évben érvényes łravi něto uJ.i".i dfi összesen:Avizőráva|rendelkező albetétek havi k<iz<ĺs köŇ;;. 429.572,-Ft
l0 év alatt 

"Ié'h:,'ő..bĺ:leti 
dij (átlaj iy, i,flá"id,a-,amol,a1: 6,.tr}ł.i3?,-lI10 évre számított kcjzos kcĺltšeg.1 ?í,:' '^ 

inĺ1áciovalłÁ'oiuu;, 
|7.578.762,- FtKöziis kŕi|tséggel csökkentetňiĺ"ä aĺ; (lo ovľe): 47.258.563,-FtFoľga|mi éľték éľtéknöve|ő beľuĹáásšai csiikkánwe: 64.260.000,-FtKedvezménnyel csökkentett vételáľ lĚU'*'ulyę. 
,7.834.000,- FtAz elvégzett számítás.a|apján megéilapíllatő,hogy a becsĺilt forgalmi érték megha |adja a10 évľe szálmított,közös költséggel csökkeniet beľ]etĺi1i cĺssze gZí, ;-;řiä;*';ď;^ó;ń.#ä,' at részéremegtéľül, ahelyiség elidegenítése magasabb u.uet.ri 

","a,,ieny,-,'iniu'.nnyi a bérleti díjból 10 éves időtaľtž m abttvárhatő.

Fenti ingatlan tekintetében az onkormĺány zat tu|ajdonában źi|ő nem lakás céiljźra szoigźilő helyiségek
;Ĺ'ffff:ĺff.ä*"ŤT[::-'::i ,ž:i{,;?::ÍiíHiłJ"-"ä*est Józsefuráros onkormány ,uł,,"niěĺ"tl s-
Tekintettel uou,hog!,.?.h9lyiségľe kötött bérleti szerződéstöbb mint hfuoméve fennáll, toválbbáa helyiséghatározat7an idore sžôlo uerĹtĺ ě".oĺJĚ.'"l l.",ĺili ui,u"uoeł,u, 

-elidegenítésnek nincs akadátya.Javasoljuk, hogy a Tisneh Bizottságjá1ljon hozzál azingatlan-nyi |vántalÍásban a 34883/0/N6 he|yrajziszámon nyi|vántartott, teľmészetbď ä_ ńil;';..łff,.,,,,řá,,ef klt. 38. ;;i; 
^latti 

ftildszi nti, 3ś2m2alapterüIetÍĺ ingat|allra vonatkozó eladási ajin|at ae,|a, iš,e,e tciľténő megküIdésé hez, a vételámak azelkészüIt forgalmi éľtékbęcslés,,ĺu|iĺ,,,'a-32/2013' ĺur-isl számtlo"l."äá"y"ati ľendelet t7. $ (1)bekezdése alapjén a foľgalmi e,íel, looů,-źtban, azaz a+.\ao.'noo,- Ft összegben történő közlése mel'ett.Javasoljuk, hogy amennyiben a Rehab Medica Kft.' szerződésben vállalja, hory az adásvételi szerződésmegkötésétől szálmított. io evĺg a megvásáľ"lt ĺ"dĺ""Ĺä.egészségugy i szolgákaas végzésére irányulótevékenységet fo|5Ąat, űgy a 32'/20]3. ĺ-vu l5.) #;il;k; rmányza:tiřě"a"i"i?. $ (2) és (4) bekezđései1]apján hozzájáru|ľ 
Łľľlo"",'l".*l".'1 véte|ar lov,-al toiZnő ósökken téséiáz^.Tekintettel arca, hogy azonkoľmányzat javátabejegyzendő iélzabgog.o;";.l;i;niĺ,."n e|marad azingatlan éľtékétől, valamintarta, hog1t a bérlő a helyiseget uantĺ llĺtel tlřet"leu"Tiilu* megvásárolni, ameTlyel kapcsolatban a bankragaszkodik a je|zá|ogog 

"lso 
l'"ly"n itĺnJno i;j;;;;h::;""u*.lj.u!, n"g iiii'"o"lt Bizottság jáľuljonhozzá avéte|ár kedvezmény binositékául szolgarc jš1zĺ"e'"*ilá.odik heýen tĺjrténo oe1egyzéséhez.II. A beterjesztés indoka:

A kérelemmel kapcsolaÍos döntés meghozata|ára aYárosgazdá|kodásiés Pénzügyi Bizottság jogosult'III. A döntés cé|ja, pénziigyi hatása:
Az eladással kapcsolatos d911és meghozata|a pénalgyi fedęzetetnem igénye |. Az ingat|anéľtékesítésével azonkormányzat köItségv.etési bevétejiJ*jot. 

^l, eliäegenítes L Önm.- ányzat szłmára kedvező, mert azonkormányzatterh&ě feheľüIő, -šp"i"ĺ.*tu.ĺĺ.äuuiřäpä.outo. közös költség fizetési kötelezettsésecsökken'

rV. Jogszabá|yi kiiľnyezet ismeľtetése:
Az onkorm áłnyzat fulajdonába n á|1ő nem.l1kás^ cýllar.a szo|gáł|ő.helyiségek elidegenítésének feltételeirőlszőlő 32/2013. (uI. i5.) számú 

'*á"l"' 2. $ (lj b"k;;;.é.t.i#l;;."-i,.l,t.,*ek 
elidegenítésévelkapcsolatos tulajdonosi .iogol.ut a rJpuĺ,.l.ĺ-t"..üĹi gi;kä |ja azza|, hogy egyes tulajdonosi iogokgyakorlására' a rendęleibň 

^"g|,iiĺo"ott esetekb.n1 Vá.o sgazdźilkodál.i e.--pen'ĺigyi Bizotisá-eothata|mazza fel. A (2) bękezdé' ;'";il; 100 millió r.t-ot ň.s nem haladó, forgalmi értekíihelvis-éselidegenítése esetén aYárosgazdflkoa;; e, ľen"ugyinĺ*äg, 
" 

zen értékenfelĺil a řépviselő-testtileiocĺni



l

az elidegenítésrőI és a véte|ánő|, továbbá, dtjnt azadásvételi szerződésse 1, továbbáannak módosításával ésmegsztintetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokit az eseteket, amikor a döntés az érté|úatártó|fi'iggetlentil a Képvisélő-testiilet j ogköre.

A Rendelet 5. $ ĺ9) bekezdése a|apján, a 3 éven túl bérbe,adott 
1ery.l1k ás céI1ára szoigá|őhelyiségek _amennyiben az elidegenítés ezen iendelet.alap:i" áiii,"tt megtéľülési szźmiíás a|apjánaz elidegenítésjavára megtérĹil és az elidegenítés jogszabá|ýba nem í*á"ik _ további l..ĺ,tii.eny" k vizsgálatanélkülelidegeníthetőek.

Helyiségek esetében a 
12. s ĺu I pontja a|au1á2 az e|idegenítés előtt vizsgálni kell és az e|idegenítésről és avételárľól szóIó előteľjesztésnek i*tu\^u,iĺu kell, kuläná,", - előterjesaés tő| számitott 5 éven belülbérbeadott helyiségek esetében a közös költséggel,..áil""Ĺo bérleti díját 8 évre számitva, az 5 éven tulbéľbeadott helyiségek esetében 10 évľe számítva.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helyiség vételára a forgalmi érték 1o0 %o-a. A véte|ármegfizetése al9. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján az adálsvéte|i szerződés aíá,írásáva|eryidejűleg töľténik.
A Rendelet 17. $ (2) bekezdése szerint, ha a térítés nélkül az.p{ormá1r yzat tulajdonába került helyiséget abérlője veszi meg az érték'határtól fi'iggően a repviselá-ioĺĺl.t,."...hjň;.ilJg"ru gyakorló bizottságdöntése a|apjźn a vevővel o1yan me!łlapodás i. kálň"tó"amelyben a vevő--.jogutódjáľa is kiteľjedőbatá||ya| _ vá|la|1a,hogy azadásvételi šzeľaĺdés megktĺtéJtá |-számítotttíz éviga megvásáľolt helyiségben ajelen szakaszban megĹatározott tevékenységet fš|1rtatja. 

-Ebben 
az esetbJn - ĺ,l bekezdés a|apjźn

il:äŕjľľ''l"'ł"',':ľ"1lfrljiŕ 
helyiség, bér|ő źital íeg,"tt t"|łJĺtĺ'ol. éľtékével n"' ..ökk"ntett nettó veteú.ľa]t to

A Rendelet 17. $ (3) bekezdése szerint, a (2) bekezdés alapján különösen a következő tevékenységekfo|ytatásának v źl||a|,ásfu ól köthető megál l ap o dás a he lyi sé g vevőj éve l :a) Kultúrcikk kiskereskedelem, nu đ ue.lo t6nyu."l.,- zeneművek, időszaki lapok értékesítésévelfoglalkozik,
b) Gyógyszer kiskeľeskedelem, ideéľtve a gyógynövény-árusítást is,
:] lvýsvá2zati segédeszköz kiskeľeskedelěm,--
d] 

|yl'r!ĺi^e9 egyéb konfekcionált termékek j avitása,e) Bőr, konfekcionált termékek és lábbeli javíiása,
Đ Villamos és híradástechnikai közszükségleti ciŔek javítása,g) I.túszerészeti és optikai eszki)zi)k javftáša,
h) óra- és ékszerjavitása'
Đ Mosás, vegytisztítás' textilfestés.j) Blitorjavítĺás

A Rendelet 17. $ (4) Az érték'határtól fiiggően a Képviselő-testiilet, lugy utulajdonosi jogokat ryakor'óbizottság (3) bekezdésben nem említett keriskedetm i vagy szo|gá|tatő tevékenységek esetében, különösenindokolt lakosságĹellátási éľdekek támogatás a cimén 
"",iłaeú",neti amegáI;apodást.

A Rendelet 17. $ (7) bekezdése szerint, a (6').bekezdésben rögzÍtett , az onkormányzatotmegillető követelésbiztosítékaként az onkoľmányzat javáía a kötelezettség váiläüs id(5tartamáraá.-touĺuui egy évre sző|őanjelzá|og1ogot, valamint elidegěnítéši és teľhelésĺ tĺlalÁair<ell.Ĺ!1"gy"'n i azingat|an-nyi1vźntartásba.
A Rendelet 19. $ (2) bekezdés szeľint avéte|ár e$röss.zegii megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő avéte|árat banki hitetb ó| fizeti meg. Ez esetben az aaasvźteli sžerződést 60 napos fizetési határidőkikötéseme|lett tulajdonjog fenntartással/fiiggőben tartással kell megk<;tn i a véte|ár tO, o/,-ánakadásvételi 

szeľződésa|áirásáva| egyidejiĺle-g töľténő megfi*zetése mellett. A vételír banki hitelbőI tĺjrténő ńegfizetése esetén a 60napos fizetésihatáridő azál||ami elővásáľlási jogľól r"-onáä,,yi|atkozathatárid;Jén;kbjártatkövető 
naponkezdődik.

Kéręm az a|źbbi határ o zat j avas I at e l fo gadását.

I

l

Határozatijavas|at

év .. . .. ..hó . . '..nap szálm,űYárosgazdá,lkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hory



|.) honájáru| az ingatlan-nyi\vźntartásban a 34883/O/N6 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben aBudapest VIII.' József kľt. 38. szám a|atti frlilłńijšž.^. ulupt"rületű ingatlanra vonatk oző ę|adásiajźnlat bérlő részeľe töľténő megküIdéséhez, a,ét"la^ak -elkésztilt forgalmi éľtékbecslés, valamint a32/f0|3. (V[. l5.) szrámú önkormánv7ti{1a"l.t rz. s ĺíl bekezdése a|apjána forgalmi érték 100%-ában, azaz 64.260.000,- Ft összegb"ni.ĺ,ténő közlése -.il"ł
2.) amennyiben a Rehab Medica Kft' szerződésben vállalja, hogy az adásvételi szeľződés megkötésétőIszálmitott t0 évig 1ľ:g"ĺ'-ľIt ingatlanban 

"ge.oegugíi,,,ořgiltutá,,eg,eše,".oeHyuló tevékenységetfolýat, t,gy a32/20|3. (VII. ĺs.iszámri önňrmá"y;;,iLair"t n s"ĺzie. ĺąi bekezdései alapiánhozzájánú az 1, pontban foglalt iet"le, \}o/o.al ttirténő cscĺkkentésér,"', uälĺ'int a vételáľ kedvezménybiztosítékául bejegyzend ő je|zá|og jog második ľ'.ly"n lti.tJ Äa aeiegy,eséhez. )

Felelős: Kisfalu Kft. üg;rvezetó igazgatőja
Hatźlridő: 20 1 5 . februźr | 6.

A döntés uégrehajtását végző szervezetiegység: Kisfalu Kft.A lakosság széles körét érintő döntéseĺ. .*t.n az e|őterjesztés előkés zít(Sjénekjavaslata a közzététe|mődjźtra: a honlapon

Budapest, 20t5. február 2.

Tisztelettel: t,,lć-
Kovács

ugyvezeto
ottó
igazgatő
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