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Tiszelt Y źlr osgazdá'lkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest VI[.' József körut 48. ťoldszint |. szttm a|atti,35f29l0lNI8 hellyrajzi szämon nyilvántartott,
72m" a|apterülehĺ, 499/10'000 tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejáratu ftjldszinti üzlethelyiségre
vonatkozóan az onkormányzat 2002' szeptember 3-án kötött, hattrozat|an időre szóló helyiségbérleti
szerződést az EURo-KING Bt-vel jogutódlás folytán. Az Euro-King Bt egyszemélyes tulajdonosként
megalapította a TUTEAM KFT-t, és közös kéľelmiikľe 2011. június 08. napjrán jogutódlás címén a
TUTEAM KFT bérlővel (képviseli: Turóczi Zo|tźn Mihály, Sárdinecz JózseĹ cégjeryzékszźtm: 0I-09-
958246, adószám: 23281802-2-42) keľült a|tirásra hatźlrozat|an időre szóló bérleti szęrzodés. Béľlő a
béľleméný uz|et cé|jźtra vette béľbe, (fő)tevékenységük iparcikk jellegiĺ bolti vegyes kiskereskedelem. A
bérlő a helyiséget EURO Diszkont (vegyes cikk kereskedelem) cé|jźrahasznźúja.

A bérlő, TUTEAM KFT 2014. október 9-én vételi kéľe|met nyújtott be' amihez a szükséges mellékleteket
(nullás béľleti díj igazolást' hitelesített bérleti szerződést) csatolta.

Az ingat|an Budapest VIII. keľĺiletében, a Csarnok-negyedben, a Jőzsef utca és a Harminckettesek tere
köz<jtti szakaszon helyezkedik e|. Az utca nagy forgalmú, köľnyezetében a sztuadforduló idején épült
|akóházak, iizletek, keľeskedelmi egységek ta|áihatőak, metróval, villamossal, busszal, trolival érhető el' A
|akőház a XX. szźaad elején épült.

A7f m2 alapterületíi fijldszinti ingatlan bejźrataa köľútról nyílik, belmagassága 4.f0 m, helyiségei eladótér,
f rak'tárhe|yiség, WC (zuhanyozőval) két közlekedő. A helyiség bejźlratz fakeretes, gyengén hőszigetelt
üvegezésiĺ. A helyiség általános állapota közepes, a felületképzések közepes állapotuak, míimárvźtnnya|,
kőlappal, mettlachival buľkoltak. A helyiségben fÍĺtés - gánezeték nincs' split klíma van felszerelve. A
melegvizet 60 l-es elektromos bojleľ szolgtútatja. A takart vezetékek źi|apota vélhetően az épi|et korának
megfelelő.

Az ingat|anra vonatkozó éľtékbecslést az Avant.Immo Kft. (Báľtfai Lász|ő) készítette el. A Budapest VIII.,
Jőzsef korút 48. fijldszint |' szétm a|atti,35229l0lV18 he|yrajzi számű, fijldszinti ingatlan bekoltözhető
forgalmi éľtéke 19.530.000,- Ft összegben (fajlagos źt: f7 |.I92,- Ftlmz) került megźl||apítźlsrą és a független
szakértő źLtlta| jóvźLhagyásra. A nem lakás célú helyiség esetében a vételar a beköltözhető forgalmi érték
I00oÁ-a, azaz |9.530.000o- Ft.

A helyiség elhelyezkedése F{VT területet nem érint.

A Budapest VIII., József kĺjrút 48. szźtm alatti épületben található lakásokat és nem lakás céljáľa szo|gźilő
helyiségeket a Képvise|ő-testület elidegenítés érdekében 21412013. (u.05.) szálműhatáĺozatźxal kijelölte.

A lakóépület tźlrsasházztl tórténó megalakulása az e|só adásvételi szerződés megkötését követően 2015.
február 2-ánva|ősult meg, ez alkalomma|hoztakhatźrozatot a közös költség méľtékéről.

ABudapestVIII.,Józsefkĺjrút 48.számalatti,7fm2alapterületűüzlethelyiségesetében,a22albetétbőlálló
társasházban l9 db önkormtnyzati tulajdonú albetét van, amelyhez8.598/|0.000 tulajdoni hányad tartozik.
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A helyiség bérleti dija az érvényes béľleti szerződéssel keľült meghatźrozásľa, megállapitásźtnźi csökkentő
tényező nem keriilt figyelembe vételre. A helyiség bérleti díjának emelése évente a fogyasztői árindexnek
megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtéľülését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
2015. évben érvényes havi nettó béľleti díj összesen:
Avízőráva| rendelkező albetét havi közös költsége:
10 év alatt elérhető bérleti díj (infláció nélkül számolva):
10 évre számitott k<jzös költség (infláció nélkiil számolva):
Kłizös költsóggol csiikkontott bérleti dÍj (10 évľo);
Foľgalmi érték:

240.672,-Ft
23.453,-Ft

28.880.640,- Ft
2.814.360,-Ft

2ó.066.280'- F.t
19.530.000.- Fr

Az elvégzett szźlmitás a|apjźn megállapíthatő, hogy a becsült forgalmi éľték nem haladja meg a 10 évre
szźtmitott, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az e|idegenítés az onkoľmányzat részére nem
térül meg, a helyiség elidegenítése kevesebb bevételt eredményez' mint amennyi a bérleti díjból 10 éves
időtartam aIatt v źlrható.

A fenti ingatlan tekintetében, a benýjtott iratok és az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről sző|ó 32/2013. (VII.l5.) Budapest Józsefuáros
onkoľmányzati rendelet 5. $ (1) bekezdésében foglalt nem lakás célú helyiség elidegenítésétkizźLrő ok nem
áll fenn. A (6) bekezdése a|apján a 3 éven tril bérbe adott nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek -
amennyiben az elidegenítés ezen rendelet a|apján e|végzett megtérülési szźlmitás a|apján az elidegenítés
javára megtéľül és az elidegenítés jogszabályba nem ütközik - további körtilmények vizsgźiata nélkül
elidegeníthetőek.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a nemzeti vagyonĺól szó|ó 2011. évi CXCVI.
töľvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint tt|tthatő szervezetnek minősül.

Az opten cég!źr tanúsága szerint atársaság felszámolási,vége|szttmolás, törlési és csődeljárás a|aÍt nem áll,
ellene végľehajtas nincs folyamatban' Mérleg kozzététe|i kötelezettségének eleget tett.

Az e|végzett szźmítás a|apjttn megállapítható, hogy a becsült forgalmi érték nem ha|aďja meg a 10 évre
szttmított, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, ezért az e|idegenités az Önkoľmányzat részére
nem téľül meg, ezért nem javasoljuk a helyiség elidegenítését a bérlő részére.

II. A beterjesztés indoka:

A kérelemmelkapcsolatos döntés meghozata|źlraaYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzůĺgyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|a pénziigyi fedezetet nem igénye|. Az elidegenítés az
onkormányzat szźtmtĺra kedvezőtlen, mivel az e|idegenítéS nem téľül meg. A továbbiakban abér|ő bérleti
d,ijat fizet az onkoľmányzat részére, amelynek összege az előterjesztés időpontjában 240.672,-Ft +

AFA/hó.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet:

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szo|gźió helyiségek elidegenítésének fęltételeiľő|
sző|ő 3212013. (VII. 15.) számú ľendelet 2. $ (1) bekezdés éľtelmében a helyiség elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakoľolja azza|, hogĺ egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatźlrozott esetekben a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (2) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi éľtékű helyiség
elidegenítése esetén aYźrosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-testület dönt
az e|idegeĺitésľől és a vételánól, tovźtbbá dönt az adásvételi szerződésse|, tovźlbbá annak módosításával és
megszĹintetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikoľ a döntés az érté|<hatźLÍtő|

ftiggetl enül a Képv i selő-testĺ'ilet j ogköre.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja a|apján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenítésľől és a

véte|źlnő| szóló előterjesztésnek tarta|maznia kel|' különösen az előterjesztéstő| számitott 5 éven beltil
béľbeadott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti díját 8 évre szźlmifiła, az 5 éven tul
bérbeadott helyiségek esetében 10 évre szélmítlla.



A rendelet 5.$ (6) bekezdése a|apjźn a 3 éven tul bérbe adott nem lakás céljára szo|gtůő helyiségek _

amennyiben az elidegenités ezen rendelet a|apjźn e|végzet|megtérülési szźlmitts alapjttn az elidegenítés
javáramegtértil és az elidegenítés egyéb jogszabályba nem ütközik - további korülmények vizsgźiata nélkiil
elidegeníthetőek'

Kéremaza|ábbihatźtrozat javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

év ... ....hó .....nap sztlműYźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihattrozat:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory nem jźtru| hozzá az ingat|an-nyi|vttntartźtsban a

3522gl0lV18 helyľajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., József ktiľút 48. szttm a|atti,

7f m2 a|apterülettĺ üzlethelyiségre vonatkoző e|adási aján|at határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal

ľendelkező bérlő részére történő megküldéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. március 9.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel
módjáľa: a honlapon

Budapest, 2015. március 2.
Tisztelettel:

Kovács ottó
igazgató
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