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Tisztelt Y árosgazdtl lkodási és Pénzügyi B i zottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése:

A Budapest VIII., Józsęf körut 48. ťoldszint I. szélrrl a|atti,35229l0lV18 heIyrajzi számon nyilvántartott'
72m2 a|apteľülettĺ, 4gglrc,}}o tulajdoni hányaddal ľendelkezo, utcai bejáľatú-ftildszinti üziethelyiségľe
vonatkozóan az onkotmányzat 2OO2. szeptember 3-án kĺitött, hatźrozai|an időre szóló helyiseguerĹeti
szerződést az EIJRo-KING Bt-vel jogutódlás folytán. Az Euro-King Bt egyszemélyes tulajdonosként
megalapította a TUTEAM KFT-t, és közös kéľelmükre 2011. június 08. napjan jogutódlás címén a
TUTEAM KFT béľlővel (képviseli: Turőczi Zoltán Mihály, Sárdinecz József, cégjegyzékszám: O|-O9-
958246, adőszźlm: 2328|802-2-42) került a|áírásra határozat|an idoľe szóló bérleti szerzódés. Béľlő a
béľleméný iz|et céIjára vette béľbe, (fó)tevékenységük ipaľcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem. A
bérlő a helyiséget EURO Diszkont (vegyes cikk kereskedelem) cé|járahaszná|ja'

A bérlő, TI]TEAM I<FT 2014. októbeľ 9-én vételi kérelmet nyujtott be, amihez a szükséges mellékleteket
(nullás bérleti dij igazolást, hitelesített béľleti szerződést) csatolta.

Az ingat|an Budapest VIII. kerületében, a Csarnok-negyedben, a lőzsef utca és a Harminckęttesek tere
kozötti szakaszon helyezkedik e|. Az utca nagy forgalmú, környezetében a századfoľduló iđején épült
Iakőházak, üzletek, kereskedelmi egységek ta|á|hatőak, metróval, villamossal, busszal, trolival érhető ei. A
|akőház a XX. század elején épült.

A72 m2 alapteľületű ťoldszinti ingatlan bejćlrataa körutról nyílik' belmagassága 4.2O m, helyiségei eladótéľ,
2 raktárhe|yiség' WC (zuhanyozőval) két közlekedő. A helyiség bejárata fakeretes, gyengén hőszigetelt
üvegezésű. A helyiség általános ál|apota közepes' a felületképzések közepes állapotúak, mumárvtlnnyal,
kolappal, mettlachival burkoltak. A helyiségben fűtés - gázvezeték nincs, split klíma van felszerelve. A
melegvizet 60 l-es elektromos bojler szo|gźitatja. A takart vezetékek állapota vélhetően azépu|et korának
megfelelő.

Az ingat|arlra votatkoző értékbecslést az Avant.Immo Kft. (Bártfai Lász|ő) készítette el. A Budapest VIII.,
Jőzsef körút 48' földszint |. szám a|atti,35229/0lNI8 helyrajzi számu, ftildszinti ingatlan beŔ<ĺltĺizheto
forgalmi értéke 19.530.000,- tr't <isszegben (fajlagos ár: 27 7 .I92,- Ftlmz) került megáIlapitásra, és a fiiggetlen
szakértő á|ta| jővźLhagyźsra. A nem lakás célú helyiség esetében a véte|ár a beköltözhető forgalmi éľték
1 00%o-a, azaz 19.530.000,- Ft.

A helyiség elhelyezkedése ľIVT tęľületet nem érint.

A Budapest VI[., József korut 48. szélm alatti épületben található lakásokat és nem lakás céljáraszo|gźiő
helyiségeket a Képviselő-tęstület elidegenítés érdekében 2Í4l2O13' (u.05.) szźlmuhatározatával kijelölte.

A lakóépület társasházzá ôrténő megalakulása az e|so adásvételi szeruődés megkötését követően 2015.
február 2-ánva|ősult meg, ez alkalomma|hoztakhatáľozatot a közös kĺiltség métékéről.

A Budapest VIII., József körút 48. szám a|atti,72 m2 alapteľĹiletű üzlethelyiség esetében, a 22 albetétbol álló
társasházban 19 db tjnkormtnyzati tulajdonú albetét van, amelyhez8.598l1O.000 tutajdoni hányad,Ártozik.
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A he|yiség bérleti díja az éľvényes bérleti szerződéssel keľült meghatározźlsra, megállapitásźnźú csökkentő
tényező nem került ťrgyelembe vételre. A helyiség béľleti díjának emelése évente a fogyasztői árindexnek
megfe|elő.

A helyiség esetében az e|idegenités megtértilését i0 év tekintetében kell vizsgálni.
20l5. évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
Avizőréryat. rendelkező albetét havi közös költsége:
l0 év alatt elérhető béľ|eti díj (átlag 5% inflációval számolva):
l0 évre szźlmított közös költség(źú|ag 5% inflációval számolva):
Kiizös költséggel csökkentett béľleti díj (10 évľe):
Foľgalmi érték:

240.672,-Ft
f3.453,-Ft

36.325.759,-Ft
3339.872Ft

32.985.887,- Fr
19.530.000,- Fr

Az e|végzett számitźs a|apjźn megállapítható, hogy a becstilt forgalmi éľték nem haladja meg a 10 évre
szźtmitott, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, aze|idegenítés az onkoľmányzat részéľe nem
térül meg' a helyiség elidegenítése kevesebb bevételt eredményez' mint amennyi a bérleti díjból 10 éves
időtaľtam a|att v árhatő.

A fenti ingatlan tekintetében, a benyújtott iratok és az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/2013. (VII.l5.) Budapest Józsefuĺáros
onkormányzati ľendelet 5. $ (1) bekezdésében foglalt nem lakás célú helyiség elidegenítésétkizáLrő ok nem
áll fenn. A (6) bekezdése alapján a 3 éven túl bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek _
amennyiben az e|idegenítés ezen rendelet a|apjźtn e|végzett megtérĺilési számítäs a|apjźn az elidegenítés
javára megtérül és az elidegenítés jogszabályba nem iitközik _ további körülmények vizsgálata nélkül
elidegenÍthetőek.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező anemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI.
töľvény 3 . $ ( 1) bekezdés l . pontja szerint át|źIthatő szervezetnek minősül.

Az opten cég!źtr tanúsága szerint a táľsaság felszámolási, vége|szźtmolás, törlési és csődeljárás alatt nem áll,
ellene végrehajtĺás nincs folyamatban. Mérleg közzététę|i kötelezettségének eleget tett.

Az e|végzeľt sámítás a|apján megállapítható, hogy a becsiilt forgalmi élték nem haladja meg a 10 évľe
szźlmított, közös költséggel csĺikkentett bérleti díj összegét, ezért az elidegenítés az onkoľmányzat tészére
nem tériil meg, ezért nem javasoljuk a helyiség elidegenítését a bér|ő részére.

II. .Ą beterjesztés indoka:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalźtraaYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságjogosult.

m. A dtintés célja' pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel. Az elidegenítés az
Önkormányzat szźmźra kedvezőtlen, mivel az e|idegenítés nem térül meg. A továbbiakban abérlrő béľleti
dijat fizet az onkormányzat tészére, amelynek összege az előterjesztés időpontjźlban 24O.672,-Ft +

AFA/hó.

rV. Jogszabályi ktiľnyezet:

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jtra szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől
szőló 32/2013. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdés értelmében a helyiség elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testiilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghattltozott esetekben a Yźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (2) bekezdés szerint a l00 millió Ft-ot meg nem haladó' forgalmi éľtékű helyiség
elidegenítése esetén aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen éľtéken felül a Képviselő-testtilet dönt
az elidegenítésľől és a vételárról, továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és

megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értéV'hatélrtő|

fiiggetlenül a Képviselő-testü|et jogköre.

Helyiségek esetében a 12' $ (1) f) pontja a|apján az elidegenités előtt vizsgálni kell és az elidegenítésről és a
vételárľól szóló előterjesztésnek tarta|maznia kell, kiilönösen az előterjesztéstő| szźlmított 5 éven belül
béľbeadott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti diját 8 éwe szźtmitya, az 5 éven tril
bérbeadott helyiségek esetében 10 évre szźtmiťva.



A rendęlęt 5.$ (6) bękęzdése alapján a 3 éven túl bérbę adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek -
amennyiben az elidegenítés ezen ľendelet a|apjáĺ elvégzett megtérülési számitás a|apján az elidegenítés
javára megtérĹil és az eIídegęnítés egyéb jogszabźiyba nem ütközik - további körülményekvizsgáIata nélktil
elidegeníthetőek.

Kéremazalźtbbihatérozat javaslatelfogadását.

Httírozatijavaslat

év ... ....hó .....nap száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jźru| hozzá az ingatlan-ĺyl|vántartásban a

35f29l0ĺN18 helyrajzí számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., József kiirút 48. szám alatti,
7f m, a|apterületű üzlethelyiségre vonatkoző ę|adási aján|at határozat|an idejíĺ bérleti jogviszonnyal
rendelkező bér|ó r észére történő me skĺi ldéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatáľido: 2015. március 9.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az eloteľjesĺés előkészítőjének javaslata a közzététę|
mődjźlra:- a honlapon

Budapest, 2015' február 23.
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