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ELoTERJESzTÉS
a Városgazdáĺkodási és Pénziiryi Bizottság 20l5. március 9-i ülésére

Tĺ{ľgy: A Budapest VIIL' József ktiľút 48. szám alatti, 352z9ĺ0/N20 hclyľajzi szĺĺmú, hatĺĺľozatlan
időľe szóIó béľleti joggal teľhelt tĺzlethelyiség e|idegenítése

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igazgató
A napirendet nyilvános iilésen ke|l tárgyalni
A dĺjnté s e lfo gadásáh oz e gy szer ú szav azatÍobbsé g sztiksé ge s

Tisĺelt Y ár osgazdźtlkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése:

A Budapest VIII., József köľút 48. ťoldszint 3. szám a|atti, 352f9/0/Nf0 he|yrajzi számon nyilvántartott,
32m. a|apterülettĺ, 220/10'000 tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejáratú ftjldszinti ĺizlethelyiségre
vonatkozóan az onkormányzat 1993. március lO.én kelt, határozatlan időre szóló helyiségbérleti szełzóďést
kotött 

- 

majd jogutódlás címén a Med. Aranýtĺ Kereskedelmi Betéti Társasággal (képviseli:
Dallos Lász|ő, cégsegyzék száma: 0| 06 734435, adőszáma: 2f064202-2-42) 1995. október 4. napján kelt
szeľződéssel. Bérlő a bérleméný méteráru és kellék kiskereskedés céljára vette bérbe.

A bérlő, Med. Aľanýű Bt. 2014. szeptembei 23-tn vétę|i kérelmet nyujtott be, amihez a szükséges
mellékleteket (nullás bérleti díj igazolást, hitelesített béľleti szerződést) csatolta.

Az ingat|an Budapest VIII. keľületében, a Csarnok-negyedben, a József utca és a Harminckettesek tere
közötti szakaszon helyezkedik e|. Az utca nagy forgalmú, környezetében a szźnadfoľduló idején épült
|akóházak, ĺizletek, kereskedelmi egységek találhatóak, metróval, villamossal, busszal, troliva| érhető e|. A
|akőház a XX. század,elején épü|t.

A 3f m2 alapterületĺĺ ftildszinti ingatlan bejźrataa köľútľól nyí|ik a kapualj mellett, belmagasság a 4.f0 m. A
helyiség általános állapota k<izepes, a felületképzések (festett, tapéta,) állapota kozepes, az uz|ettér és
raktárhelyiség jźró|appal burkolt. A helyiségben cirkófiĺtés van melegvizes radiátorokkal, a kéméný
kibélelték. Melegvíz és WC nincsen, a lakőházban lévő közös WC használható. Az uz|etben található kb.
f5 m,.es fagerendás ga|éńát a bérlő építette, nem tárgya az értékbecslésnek. A takaľt vezetékek á|tapotz
vélhetően az épu|et korának megfelelő.

Az ingat|anľa vonatkozó értékbecslést az Avant.Immo Kft. (Báľtfai Lász|ő) készítette el. A Budapest VIII.,
József könit 48. ftjldszint 3. sńm a|atti,35229l0lV20 heIyrajzi számű, fti|dszinti ingatlan beköltĺizhető
foľgalmi értéke 10.300.000,- Ft összegben (fajlagos źr: 32|.8.78,- Ft/m2) kertilt megáI|apításra, és a fiiggetlen
szakérto á|ta| jőváhagyásra. A nem lakás cé|ú helyiség esetében a véte|ár a beköltözhető forga|mi érték
II)Yo-a, azaz 10.300.000,- Ft.

A helyiség elhe|yezkedése HVT tertiletet nem érint.

A Budapest VIII., József körút 48. szátm alatti éptiletben található lakásokat és nem lakás céIjrĺra szolgáló
helyiségeket a Képviselő-testü|et elidegenítés érdekében fl4ĺf0|3. (VI.05.) száműhatározatával kijelölte.

A lakóépiilet tźrsasházzá töľténő megalakulása az. első adásvételi szeľződés megkotését követően 2015.
februáľ 2-án valósult meg, ez alkalommal hoztak határozatot a k<izös költség méľtékéről.

A Budapest VIII., József köľút 48. száma|atti,32 m2 alapterületű tizlethelyiség esetében,aff albetétbőlálló
társasházban 19 db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhez 8.598/10.000 tulajdoni hányad taľtozik.

A helyiség bérleti díja az érvényes bérleti szerződéssel keľült meghatározásra; megállapításánál csökkentő
tényező nem került figyelembe vételľe. A helyiség bérleti díjának emelése évente a fogyasztői árindexnek
megfelelő.



A helyiség esetében aze|idegenités megtéľtilését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
20l5. évben éľvényes havi nettó bérletidíj összesen:
Avizőrtwa| rendelkező albetét havi kĺĺzös költsége:
10 év alatt eléľhető béľleti díj (infláció nélkĺil számolva):
10 évre számított közös költség (infláció nélkül számolva):
Köztĺs ktiltséggel csökkentett béľleti dÍj (10 évľe):
Foľga|mi érték:

55.810,- Ft
10.340,- Ft

6.697.f00,-Ft
1.240.800,- Ft
5.456.400,- Fr

10.300.000,- Fr

Az e|végzett számitás a|apján megáIlapítható, hogy a becsült forga|mi érték meghaladja a 10 évre számítofr,
közös köItséggel csökkentett bérleti dii összegét, az e|idegenítés az onkormźnyzat részére megtérül, a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eľedményez, mint amennyi a béľlęti díjból 10 éves időtarüam alatt
váľható.

A fenti ingatlan tekintetében, a benyújtott iratok és az Önkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről sző|ó 3fĺf0|3. (VII. l5.) Budapest Józsefuáros
onkormányzati rendelet 5. $ (1) bekezdésében foglalt nem lakás célri helyiség elidegenítését kizaró ok nem
áll fenn. A (6) bekezdés alapján a 3 éven túl bérbe adott nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek - amennyiben
az e|idegenítés ezen rendelet alapján e|végzett megtérülési szźlmítás a|apján az elidegenítés javára megtéri'il
és az elidegenítés jogszabźúyba nem ütközik - további kortilményekvizsgá|ata nélkül elidegeníthetőek.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hory a kéľelmező a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXCVI.
törvény 3. s (l) bekezdés 1. pontja szeľint éLt|źLthatő szervezetnek minősül.

Az opten cégtár tanúsága szerint a tiársaság felszámolási, végelszamolás, törlési és csődeljárás alatt nem á1l.

Mérleg kozzétételi kötelezettségének eleget tett. A cég e|len NAV végrehajĺás van folyamatban.

Javasoljuk, hogy a Yárosgazdźt|kodási és Pénztigyi Bizottság járuljon hozzá az ingat|an-nyilvántaľtásban a
35229l0/Al20 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., József körút 48. szám a|atti,
3f m' a|apterületri üzlethelyiségre vonatkozó eladási ajánlat bérlő részére tĺjľténő megküldéséhez, a
vételáľnak, az elkészĺilt forgalmi éĺékbecslés, valamint a32lf0I3. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet
a|apjźtn a forgalmi érték 100 o/o.tlban,azaz 10.300.000,- Ft összegben történő kozlése me||ett.

II. A beteľjesztés indoka:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása:

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzijgyi fedezotęt nem igényel. Az elidegeníÍés az
onkormányzat szttmára kedvező, mert az onkoľmányzat terhére felmerülo, az épu|et fenntartásával
kapc so latos közo s kö |tség ťlzetési kĺitelezettsé ge csĺikken.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet:

Az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiróI
sző|ő 3212013' (Vil. l5.) számli rendelet 2.$ (l) bekezdés éńelmében a helyiség elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlěsára, a rendeletben meghatĺĺrozott esetekben a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hata|mazza fel. A (2) bekezdés szerint a l00 mil|ió Ft-ot meg nem haladó, forga|mi értékű helyiség
elidegenítése esetén a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-testi'ilet dont
az e|idegenítésről és a vételárľól, továbbá dĺjnt az adásvételi szerzodéssel, továbbá annak módosításával és
megszüntetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékhatártő|
fiiggetleni'il a Képviselőtesti'ilet jogköre.

Helyiségek esetében a l2. $ (1) f) pontja a|apján az e|ídegenités ęlőtt vizsgálni kel| és az e|idegenítésľől és a
véte|áľról szóIó előterjesztésnek tuta|maznia kell, kĺilönösen az eloteľjesztéstőI számított 5 éven belül
béľbeadott helyiségek esetében a közĺis köItséggel csökkentett bérleti díját 8 évre számítva, az 5 éven túl
bérbeadott helyiségek esetében l0 évre szźtmíNa.

A rendelet 5. $ (6) bekezdése alapján a 3 éven tú| bérbe adott nem |akás céIjára szolgáló helyiségek -
amennyiben az elidegenltés ezen ľende|et a|apjźtn e|végzett megtérülési számítás alapján az elidegenítés
javćra megtéľii| és az elidegenítés egyéb jogszabźiyba nem iitközik _ további körü|ményekvizsgá|ata nélkül
elidegeníthetőek'



A Rendelet 17' $ (i) pontja értelmében a helyiség vételára a forgalmi éľték 100 oÁ-a. A vételár megfizetése a
19. $ (1) bekezdése alapjĺán az adásvételi szerzodés a|áírásáxa| egyidejűleg történik. A vételár egyĺĺsszegű
megfizetésének tekintendö, amennyiben a vevő a vételrárat banki hitelbő| ťlzeti meg. Ez esetben az adásvételi
szeľződést 60 napos fizetési határidó kikötése mę|lett tulajdonjog fenntartássa|/fiĺggőben tartással kell
megkötni a vételár |0 %o-ának adásvételi szerződés a|áírásźtva| egyidejiĺleg történő megfizetése mellett. A
vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a 60 napos fizetési határidő az á||ami elővásárlási jogról
lemondó nyilatkozat hatáľidejének lejártát kĺivetó napon kezdődik.

K éľem az alábbi határ o zati javas l at el fo gad ás át.

Határozati javaslat

. ... év ... ....hó .....nap számú Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy hozzájźru| az ingatlan-nyilvántartásban a

3522910lN20 helyľajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., József kiiľút 48. szám alatti,
32 m, alapteľületrí üzlethelyiségre vonatkozó e|adźsi ajźnlat bér|ő részére torténo megktildéséhez, a
vételárnak, az elkészült foľgalmi értékbecslés, valamint a3flf0|3. (VII. l5.) számű önkormányzati ľendelet
alapján a forgalmi éľték l00 %o-źtban, azaz I0.300.000,- Ft osszegben történő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. március l6.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľinto döntések esetén az elóterjesztés e|ókészítójének javaslata a kozzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, 20 15. máľcius 2.

Tisztelettel:

Kovács ottó
igazgatő

KÉszÍrprľp: KIsr.ĺruKľr
LpÍRre: Mpzpl IRÉN Rpr.pRpľs .^.
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BETERJESZTÉsRE eilrnrvĺes : JoVÁHAGYTA:

A VÁRoSGAZoÁlrooÁsl


