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Ti szte lt Y źtr o s gazdźl lkodás i é s Pénzü gyi B izotts ág !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Rehab Medica Kft. képviseletében Záros Gábor 20|4.július l5. napján vételi kérelmet nyújtott be az á|ta|a
bérelt Budapest VI[., József kľt 38. sztlm a|atti, ťoldszinti 34883l0lV6 he|yrajzi számű, utcai bejáratú
füldszinti, 352mz alaptertiletrĺ, |.9.74ĺ10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező Ĺizlethelyiségre.A bérlő a
helyiséget egészségĺigyi szo|gá|tatás tevékenységľe vette bérbe, a helyiségben győgyźszati segédeszközök
keľeskedelme töľténik.

A béľlő által benyujtott vételi szándéknyilatkozat, valamint az e|készi|t étékbecslés alapján Táľsaságunk
elkészíttette az ingat|an véte|árźnak' valamint elidegenítesének jóváhagyásźtra vonatkozó előterjesztést. Az
előterjeszés a|apján aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a 922120|4. (vilL22.) sztműhatáľozatépa|
az ingat|an vétę|źtrtú 64.260.000,- Ft összegben jóváhagýa, valamint annak elidegenítés éhez a 3f/20I3 . (vIJ.
1 5.) számú, az onkormányzat tulajdon źhan á||ő nem lakás céll1ára szo|gtt|ő helyiségek elidegenítéséről szóló
hatályos rendeletben foglaltak figyelembe vételével hozzź|áru|t. A Bizottság hozzájáru|t továbbá a véte|ár
I0%-ka| történő cs<jkkentéséhez az onkoľmányzattu|ajdonáhan źúilő nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek
elidegenítésérő| szőlő 3f/20I3. (vII. 15.) számű önkormányzati rendelet 17. $ (2) és (4) bekezdései alapján.
Ahatźrozat a|apján Táľsaságunk a2014. augusztus 27-énke|t Eladási Ajánlatot megküldte a bérlő részére,
amelyet Zźlros Gábor 2014, augusztus 29-én kézhez kapott. A Rehab Medica Kft. képvise|etében Záros
Gábor af074. szeptember f6-én érkeztetett levelében kéľte, hogy az Eladási Ajánlat ajźtnlrati kdtöttségének
határideje kerüljön Társaságunk által meghosszabbítasra. Táľsaságunk az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló
nem lakás cél'jétra szo|gá|ő helyiségek elidegenítéséről szóló 3fl20|3. (VII.15.) szélmű önkormányzati
ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjtn aszőban forgó ingatlanľa vonatkozó Eladási Ąánlat aján|ati kötÓttségét
egy alkalomma|,2014, október 28. napjáig meghosszabbította. 20|4. oktőber 28-źn Záros Gźhor ismételten
kérte az eladási ajźn|at ajźtn|ati kdtöttségének meghosszabbitását a banki hitel tigyintézésének e|hilződása
miatt.

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság |14|/f0|4. (xI.17.) szźlműhatározatáva|hozzáĄźtru|t az e|adási
aján|at 2014' december 3l . napjáig történő meghosszabbításához. Bérlő a megktildött eladási ajánlattal nem
tudott élni a banki hiteltigyintézés további elhúzódása miatt.

A Rehab Medica Kft. képviseletében Záros Gźtbor 2015. január 19. napján újabb vételi kérelmet nýjtott be,
ame|yhez csatolta az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt tźýékoztatását a ťlnanszirozĺts előzetes feltételeiről,
tehtú a határidőből kicsúszva sikeľült az ugyfé|nek megszereznie a bank hozzéĄátu|źsáłt, A hatáľidő
elhúzódása nem az ügyfél hibź.ia, hiszen a bankokkal va|ő egyeztetés miatt nem tudott időben jelentkezni. A
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 94120|5. (II. 09.) szćtmű hatttrozatźlva| hozzźĄźlru|t az ingat|an-
nyi|vźtntartásban a 34883/0lN6 he|yrajzĺ számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., József krt'
38. szám alatti fijldszinti, 35f mf alapteľületiĺ ingatlanra vonatkozó eladási ajźn|at bér|ó részére t<jľténő

megküldéséhez, a vételáľnak az elkészüIt forgalmi éľtékbecslés, valamint a 3212013. (VII. 15.) szźtmil
onkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apjtn a forgalmi éľték 100 oÁ-étban, azaz 64.f60.000,- Ft
összegben töľténő közlése mellett, de nem járu|thozzá avéte|ár I0 %-ka| töľténő csökkentéséhez'
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A Rehab Medica Kft. képviseletében Ztros Gttbor f0I5. február 23. napján kérelmet nýjtott be, amelyben
kéte, hogy aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a9f2/20|4, (VIJI.2f .) szźtműhatározatban foglaltak
szerint járulj on hozzá az ingat|an értékesítéséhez. Kérését az a|źtbbiak'kal indokolta:
- Bizottság a korábbi határozatźtbanhozzźĄárult a forgalmi érték 10 %o-ka| töľténő csökkentéséhez, mivel a

Rehab Medica Kft. győgyászati segédeszközök gyártásźxa|, illetve mozgássérültekkel foglalkozik.
- a megkeľesett bank a hitel összegét a korábbi határozatban megjelölt osszegre dolgozta ki és azt nem

módosítja.

Az előterjesztéstárgya|ásakoľ aBizottságrészérő| felmertilt, hogy a bérleti szerződés szerinti egészségügyi
szolgłíltatás nincs ncvcsítvc a ľcndclctbcn. A ľcndclct szövcgc szcľint bóľmilycn tcvólccnysógľc lĺöthctő a
véte|źtr 10 %-os csökkentésére vonatkozó megállapodás, amennyiben az Józsefuáľos lakosainak érdekeit
szo|gá|ja. A rendelet felsorolásában azokat a tevékenységeket tarta|mazza, amelyeket különösen támogat az
onkormányzat. A gyógyźszati segédeszköz kereskedelem ezek között szerepel.

Az ingat|an Budapest VIII. kerületében, Palotanegyedben, a József körúton helyezkedik el. Akadálymentes
bejtrata a Kis Salétrom utcából nyílik. A bejáľat és a poľtálok részben hőszigetelt üvegezésríek. A pince
nedves, salétľomos falait letakaľtĺák, a bérlő mesterséges sze||onetést alakított ki. A pincei falakat a vizesedés
miatt javítani, szigetelni sziikséges. A fel nem újított helyiség kivételével a felületképzések ľendeltetésszenĺ
haszná|atra alkalmas állapotban vannak. A ftjldszinti 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 ingat|anľa vonatkozó éľtékbecslést az Avant.Immo mérnöki és Igazságĺigyi Szakértő Kft (Bĺáľtfai Lász|ő)
készítette e|. Az ingatlan beköltozhető foľgalmi éľtéke 64.260.000'- Ft összegben (fajlagos tr fsz.: f85.16I,-
Ftlm., fajlagos ár pince: 75.188,- Ft/m.), kertilt megźń|apítźlsra, és a fliggetlen szakértő á|ta| jőváhagyásľa. A
nem lakás célú helyiség esetében avéte|źtr a beköltözhető forgalmi éÍték I00%-a) azaz 64.260.000'- Ft.

A helyiség elhelyezkedése }IVT teľületet nem érint.

A 33 albetétből álló üĺľsashtzban 2 db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhez együttesen
2.1 59 l 10.000 tulaj doni hány ad tartozik.

A helyiség béľleti díja az éľvényes bérleti szerződéssel került meghattlrozásra, megállapitásźná| csökkentő
tényező nem keľült figyelembe vételľe. A helyiség bérleti díjának emelése évente a fogyasztői árindexnek
megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtérülését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
2015. évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
Avizőráva| rendelkező albetétek havi közös költsége:
10 év alatt elérhető béľleti dij (źúlrag 5%o inflációval számolva):
1 0 évre számított közös költsé g (źú|ag 5Yo infláciőval számolva):
Köziis kiĺ|tséggel csökkentett béľleti díj (10 évľe):
Foľgalmi éľték értékntivelő beruh ázássa| csłikkentve:
10 % kedvezménnyel csökkentett véte|ár:

4f9.57f,-Ft
116.466,-Ft

64.837 .325,- Ft
17.578.762,-Ft
47.f58.563,-Ft
64.260.000,- Ft
57.834.000.- Ft

Az e|végzett számítás a|apján megállapítható, hogy a becsüIt foľgalmi érték megha|adja a 10 évre számított,
közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az e|idegenités az onkormányzat részére megtérĺil, a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a béľleti díjból 10 éves időtaltam a|att
várhatő.

Fenti ingatlan tekintetében az onkormányzat tulajdonában ti|ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló 32/2013' (VII.l5.) Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 5. $-
ában meghatttrozott elidegenítéstkizárő okok nem állnak fenn.

Tekintettel ana, hogĺ a helyiségre kötött bérleti szerzodés több mint három éve fennáll, továbbá a helyiség
határozat|all időľe szóló béľleti szeľződéssel keľült béľbeadásľa, az elidegenítésnek nirrcs akadálya.

Javasoljuk, hory amennyiben a Rehab Medica Kft. szerződésben vállalja, hogy az adásvételi szerződés
megkötésétő| számított 10 évig a megvásárolt ingatlanban egészségĺigyi szolgá|tatás végzésére iľányuló
tevékenységet folýat, űgy a32/2013. (VII. 15.) számri önkoľmányzati rendelet 17. $ (2) és (4) bekezdései
a|apjźlĺhozzájźml az I. pontban foglalt vételĺáÍ II%.ka| toľténő csökkentéséhez. Tekintette| arra,hogy az
onkoľmányzat javtra bejegyzendő je|zá|ogsog összege jelentősen elmarad az ingatlan értékétől, valamint
ana, hogĺ a bérlő a helyiséget banki hitel felvételével kívánja megvásáľolni, amellyel kapcsolatban a bank



ragaszkodik a jelzźúogsog első he|yen történő bejeryzéshez javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon
hozzá a véte|ár kedvezmény biztosítékául szolgáló je|zźiogsog második helyen töľténő bejegyzéséhez.

II. A beteľjesztés indoka:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|źraaYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos d<jntés meghozata|a pénziigyi fedezetet nem igénye|. Az ingat|an értékesítéséve| az
onkormányzat költségvetési bevéte|hez jut, ami pozitív döntés esetén 6.426,000,- Ft-tal alacsonyabb, mint a
foľgalmi étékkel megegyezó véte|fu teljesítése esetén. Az elidegenités az Önkoľmányzat számára kedvező,
mert az onkormányzat terhére felmerülő, az épi|et fenntaľtásával kapcsolatos közös kclltség fizetési
kötelezettsége csökken.

fV. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése:

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gtůő helyiségek elidegenítésének feltételeiről
sző|ő 3f/2013. (vil. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdés éľtelmében a helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakoflásźtra, a ľende|etben meghatározott esetekben a Yźrosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (f) bekezdés szeľint a l00 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi éľtékű helyiség
elidegenítése esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értéken felül a Képviselőtestiilet dönt
az e|idegenítésľől és a vételánól, továbbá dönt az adásvételi szęrződéssel, továbbá annak módosításával és
megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érté|&atźrtő|
fiiggetlenül a Képviselő-testĺilet jogköre.

A Rendelet 5. $ (6) bekezdése a|apján, a 3 éven túl bérbe adott nem lakás céljráľa szo|gtiő helyiségek _
amennyiben az elidegenités ezen rende|et alapján e|végzett megtéľülési szźlmitás a|apjźtn az elidegenítés
javźra megtériil és az elidegenítés jogszabályba nem ütközik _ további körülmények vizsgźiata nélkül
elidegeníthetőek.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja alapjáĺ az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenítésľől és a
vételárról szóló előterjesztésnek tarta|maznia kell, különösen aZ előterjesztéstő| szźmitott 5 éven beltil
bérbeadott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti díját 8 évre számitva, az 5 éven tul
bérbeadott helyiségek esetében 10 évre szźtmíBla,

A Rendelet 17. $ (1) ponda éľtelmében a helyiség véte|átra a forgalmi éľték 100 %o-a. A vételár megfizetése a
19. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjánazadásvéte|i szerződés a|áitásź*a| egyidejiĺlegtöľténik.

A Rendelet 17. $ (2) bekezdése szeľint, ha a térítés nélktil az onkoľmányzat tu|ajdonába került helyiséget a
bérlője veszi meg az érté|<hatźrtól fi'iggően a Képviselő-testĹilet, a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
döntése a|apjźn a vevővel olyan megállapodás is köthető, amelyben a vevő - jogutódjára is kiteľjedő
hatźi|ya| _ vá||aĺja, hogy az adásvételi szerzódés megkötéSétő| szźtmitott tíz évig a megvásárolt helyiségben a
jelen szakaszban meghatátrozott tevékenységet folýatja. Ebben az esetben az (I) bekezdés a|apján
megál|apítottvéte|źLrat, a helyiség, bér|ó á|ta|végzett felújítások éľtékével nem csökkentett nettó vételráľat 10

%o. źtka| csĺjkkenteni kel l.

A Rendelet 17. $ (3) bekęzdése szerint, a (2) bekezdés alapján kĹilönösen a következő tevékenységek
folytatásanak vállalásáról köthető megállapodás a helyiség vevőjével:
a) Kultúrcikk kiskeľeskedelem, ha a bérlő konyvek' zenemiĺvek, időszaki lapok értékesítésével

foglalkozik,
b) Gyógyszer kiskereskedelem, ideéľ|ve a ryógynövény-áľusíLást is,
c) Gyógyászati segédeszköz kiskereskedelem,
d) Ruházati és egyéb konfekcionált teľmékek j avíttsa,
e) Bőr, konfekcionált tęľmékek és lábbeli javítása,

Đ Villamos és híradástechnikai közszükségleti cikkekjavítása,
g) I.'túszerészeti és optikai eszközök javítása,
h) oľa- és ékszerjavitása,
i) Mosás, vegytisztítéls, textilfestés,
j) Bútorjavítás.



A Rendelet 17. $ (4) Az értékhatáľtól fiiggően a Képviselő-testĺilet, vagy a fulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság (3) bekezdésben nem említett kereskedelmi vagy szolgźútatő tevékenységek esetében, különösen
indokolt lakossági-ellátási éľdekek támogatĺása címén engedélyezheti a megállapodást.

A Rendelet 17' $ (7) bekezdésę szerint, a (6) bekezdésben ľögzített, az onkormányzatot megillető követelés
biaosítékaként az onkormányzat javára a kötelezettség vállalás iđőtartamára és további egy évľe sző|őan
jelzálogjogot, valamint elidegenítési és teľhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántaľtásba.

A Rendelet 19. $ (2) bekezdés szerint avéte|źlr eryösszegtĺ megťlzetésének tekintendő' amennyiben a vevő a
véte|árat banki hitelbo| ťlzeti meg. E,z esetben az adźsvételi szerződést 60 napos fizetési hatźtridő kikĺitése
mellett tulajdonjog fenntartĺĺssal/fiiggőben taľtással kell megkötni a vételár 10 %o-ának adásvételi szerzódés
a|áírástna| egyidejiíleg torténő megfizetése mellett. A vételár banki hitelből történő megťlzetése esetén a 60
napos fizetési hatĺíľidő az á||ami elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat határidejének |ejártát követő napon
kezdődik.

Kéľemazalábbihatźłrozat javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

. ... év .......hó .....nap szźlműYttrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Yźrosgazdá,lkodási és Pénzügyi Bizottság
9412015. (II.09.) szttműhatározatźú új 3.) ponttal egészíti ki:

3.) amennyiben a Rehab Medica Kft. szerződésben vállalja, hogy az ađásvételi szerződés megkötéSétől
számított 10 évig a megvásárolt ingatlanban egészségtigyi szo|gźitatás végzésére irányuló tevékenységet
folytat, t,gy a 3fl20I3. (VII. 15.) szttmű önkoľmányzati renđelet 17. $ (2) és (4) bekezdései a|apjtn
hozzájźru| az I. pontban foglalt véte|fu |0 %o-a| toľténő csökkentéséhez, valamint a véte|źtr kedvezmény
biaosítékául bejegyzendő jelzálogjog második helyen töľténő bejegyzéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2015. mźtrcius 16.
A dontés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel
módjáľa: a honlapon

Budapest, 2075. március 2.
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