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ELOTERIESZTES
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0I5. mfucius 30-i üléséľe

Táľgy: A Budapest VIII., József kłirút 47. szám alattÍ, 36697ĺotN13 helyrajzi szálmű,
hat,ározott időľe szóló béľleti joggal teľhelt iľoda helyiség elidegenítése

Előterjeszto: Kisfalu Kft., Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Mezei kén referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egy szeru szav azattöbbség szükséges

Ti sztelt Y áĺ osgazdállkodási és Pénzügy i B izottság !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest VI[., József korut 47. I. emelet 11. szám a|atti,36697l0/NI3 he|yrajzi számon
nyilvántartott, 33 ÍÍÝ alapterülettĺ, 166/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező iroda megnevezésiĺ
helyiségre Vonatkozóan az onkormányzat 1999. februáľ 10-től jogutódlás jogcíménfO}2.július 31-ig
szólóan határozott időľe szóló bérleti szerződést kötött ,,Dr. Kárpáti'' orvosi Bt-vel (képviseli: Dr.
KáLÍpáLti Sándor igyvezető, cégtregyzék szám: 01-06-721389, adószá,ma: 20f60347-I-4f). Bér|o a
bérleményt orvosi rendelő cé|jfua vette bérbe. A bérleti szerződés hatráridő módosítás miatt foo7.
december 31. napjáig került meghosszabbításra. Ezt követően az onkormányzat újabb, 2008. május
19-én kelt, 2013. december 31. napjáighatározott időre szóló helyiségbér|eti szerzodést kótott a ,,Dr.
Kárpáti,, orvosi Bt-vel. Bérlő kéne a bérleti szerződés meghosszabbítását, azonban az űj bér|eti
szerződés a|áírásźlra nem került sor a bérlő részétó|, mivel kéľelmét kiegészítettę f01'4. januárjában

azza|, hogy a 73.084,-Ft bérleti díj 40.00o,-Ft/hó + ÁFA összegre tĺiľténő csökkentését kéri tekintettel
arra, hogy újonnan kialakult szívbetegsége miatt tevékenységét kénytelen volt sztineteltetni. A Tisztelt
Bizottság I67lf0I4. (n. f4.) szám(l határozatáva| hozzájárult a helyiség újbóli bérbeadásálhoz
hatáłrozott időtanamra, fol4. március 01-től 2018. december 3l-ig, a bérleti díj 44.4I3,-Ft/hó+ÁFA
ö s s ze gben keri'ilt me ghatár ozísr a.

A bérlő, ,,Dr. Kárpáĺti'' orvosi Bt. f0I3. december 12.áĺ kezdeményezte az iroda megvásárlását,
azonbanérvényes bérleti szerzódés hiányában kéľelmét a Kisfalu Kft. elutasította.

A bérlő fo1,4. oktőbet 28-áłn ismételten kérelmet nyújtott be, a helyiség megvásárlására.

Az ingatlan Budapest VItr. kerületében, a Palotanegyedben helyezkedik e|, a József köľút és a Kľúdy
utca saľkán ta|áńható. Kornyezetében társasházas és ĺj.z|eti, valamint intézményi ingatlanok ta|á|hatőak,

a fÓldszinten és a pincében ttibbnyire ĺizlethelyiségekkel, múhelyekkel, raktárakkal. Az ingatlant

magáłba foglaló épület az 1890-es években épĹilt, összközműves, általános á'||apota a korának

megfelelő. Tĺimegközlekedéssel a kĺirnyéken közlekedő villamosokkal, autóbuszokkal, trolival,
valamint metróval érhető ę|. Az említett ingatlan a tfusasház I. emeletén helyezkedik e|, bejátata a

függőfolyosóról nyílik, fakeretes, üvegezett bejárati ajtaja van, belmagassága 4,I m. Az eredeti

a|aprajzhoz képest a 25 rlŕ alapteľületű irodahelyiséget megosztottétk, az előteret megnagyobbították,

az a|aprajzon szereplő egyik WC helyén zuhanytálca van. Konyhabútort, mosogatót és elektromos

tiĺzhelyt építettek be, a bérlő 80 l-es elektromos boylert szerelt fel. Fűtést gázkonvektor biztosítja. A
felĹiletképzések és a nyí|ászárók a béľlői karbantartás miatt megfelelő állapotban vannak.

Az ingatlanra vonatkozó étékbecslést az Avant.Immo Kft. (Bátfai Lász|ó) készítette el. A Budapest

VIII.' József korut 47' I. emelet II. szá'm a|atti,36697/0lNI3 he|yrajzi szźlmťl, fcildszinti ingatlan



beköltĺjzhető forgalmi énéke 8.560.000,. Ft összegben (fajlagos rár: f59.500,- Ft/fiŕ) került
megá||apítálsľa' és a független szakérto áL|ta| jóváLhagyásra. A nem lakás célú helyiség esetében a
véte|álr a beköltözhető forgalmi érték lÜIvo-a, azaz 8.560.000'. Ft.

A Budapest VIII., József korút 47. szám a|atti épületben ta|,álhatő lakásokat és nem lakás céljára
szo|gáió helyiségeket a Képviselő-testület elidegenítés érdekében kijeltilte'

A helyiség elhelyezkedése HVT teľületet érint' azonban a Rév8 7ĺt. tátrgyi ingatlan elidegenítésének
akadáIyáłt nęm látja, az e|idegenítés az, onkormányz.aÍ' és a Révľ 7ĺt.. szeľzőĺléshęn válla|t
kötelezettségeinek teljesítését nem érinti.

ABudapest V[I., József köľút 47. szám a|atti, 27 albetétbol álló ĺársasházban 1 db - a jelen
előterjesztés tárgyát képezo ingatlan - ĺjnkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhez 166/10.000
tulajdoni hányad tartozik.

A helyiség bérleti díja az érvényes bérleti szerződéssel kerük meghatározásra, megźilapításánái
cscikkentő tényező került figyelembe vételre. A helyiség bérleti díjának emelése évente a fogyasztói
árindexnek megfelelő.

A helyiség esetében figyelembe véve az 1999. óta folyamatosan fennálló
elidegenítés megtéľülését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
2015. évben érvényes havi nettó bérleti díj tisszesen:
Avízóráva| nem rendelkező a|betét havi közös költsége:
10 év alatt elérhető bérleti díj (infláció nélktil számolva):
10 évre számított közös költség (infláció nélktil számolva):
Kiizłis kiiltséggel csiikkentett bérletĺ díj (8 évľe):
Forgalmi éľték:

bérleti jogviszonyt, az

44.413,-Ft
9.240,-Ft

5329.560,-Ft
1.108.800,- Ft
4.220.760,-Ft
8.560.000,- Ft

A rendelet 5. $ (6) bekezdése alapján 3 éven túl bérbe adott nem lakás céljára szol'gá'|ó helyiségek -
amennyiben aze|idegenítés ezen ľendelet a|apjáne|végzett megtérülési szálmítás a|apjánaz
elidegenítés javfua megtérül és az elidegenítés jogszabályba nem ütközik - további körülmények
v izs gáł|ata nélkül el i degenítheto ek.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy akéte|mező a nemzeti vagyonról szó|ó f01'I. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|álthatő szervezetnek minősül.A cég a
cégnyilvántartásban szereplő adatok a|apján végrehajtás alatt nem őĺ||,tartozása nincs.

A fenti ingatlan az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljár.a szo|gálő helyiségek

elidegenítésének feltéte|eirol szóló 3fĺfOI3. (VII.15.) Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet

5. $ (1) bekezdés d) pontja éĺtelmében elidegenítéstkízátró ok alatt áll.

Javasoljuk, hogy az onkormányzat a rendelet 5.$ (3) bekezdése alapján adja meg az elidegenítést

kizáłró ok alól a felmentést. Akizáró feltétel a|ka|mazása alól a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság

adhat felmentést. Egyéb az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiségek

elidegenítésének feltételeiről szóló 3a2OI3. (VIL15.) Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet

5. $ (1) bekezdésében foglalt nem lakás célú helyiség elidegenítésétkizárő ok nem áll fenn'

Javasoljuk, hogy az onkormányzat játu|jonhozzá a Budapest VIII., József köľút 47. I. emelet 11.

szám i|atti ľ'"lyiseg bérlője részéte történő eladási aján|at megktĺldéséhez, ingat|an véte|átrának a

forgalmi éľtékkel megegyező összegű, azaz 8.560.000,-Ft véte|fu mellett.

II. A beterjesztés ĺndoka:

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|álra a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos dcintés meghozata|a pénzigyi fedezetet nem igényel. Az elidegęnítés az

onkormány zat {zámára kedvező, mert az onkormány zat terhére felmerülő, az épi|et fenntartásával

kapcsolatos közcjs költség fizetési kötelezettsége csökken.

IV. Jogszabályĺ kiirnyezet:



Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ó 3fl2013. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdés éľtelmében a helyiség
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azza|, bogy egyes
tulajdonosi jogok gyakorlására, a rendeletben meghatározott esetekben a Városgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottságot hata|mazza fel. A (f) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó,
foľgalmi értétaj- helyiség elidegenítése esetén a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság, ezen értéken
felül a Képviselő{estület dönt az elidegenítésről és a véte|árĺől, továbbá dont az adásvételi
szerződéssel, továbbá annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve
azokat az eseteket, amikor a döntés az érték,hatálľtól függetlenül a Képviselő-testü|et jogkoľe.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) Đ pontja a|apján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az
elidegenítésről és a véte|árĺő| szóló előterjesztésnek tarta|maznia kell, ktilönöSen aZ előterjesztéstől
számított 5 éven belül bérbeadott helyiségek esetében a kozös költséggel csökkentett bérleti díját 8
évre számítva, aZ 5 éven túl bérbeadott helyiségek esetében 10 évre szźtmítva.

A határozott idejű bérleti jogviszonyt figyelembe véve a 3fĺf0l3. (vil. 15.) számú önkormányzati
rendelet 5. $ (1) d) pontja énelmében elidegenítést kizárő ok áll fenn, amely kizárő ok alóli
felmentésről a rendelet 5. $ (3) bekezdése alapján a Tisztelt Bizottság jogosult d<inteni.

A rendelet 5. $ (6) bekezdése alapján a 3 éven túl bérbe adott nem lakás céljáľa szo|gá|ó helyiségek_
amennyiben az elidegenítés ezen rendelet a|apján e|végzett megtérĹilési számítás a|apján az
elidegenítés javfua megtérül és az elidegenítés jogszabályba nem ütközik - további körülmények
v izsgá|ata nélkĹil elidegeníthetőek.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helyiség véte|ára a forgalmi érték 100 %o-a. A véte|ár
megfizetése a 19. $ (1) bekezdése alapján azadásvétęli szerződés a|áírásáva| egyidejűleg töľténik. A
véte|ár egyösszegű megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő a véte|árat banki hitelbó| fizeti
meg. Ez esetben az adásvételi szeľződést 60 napos fizetési határidő kikotése mellett tulajdonjog
fenntartással/függőben tarĹással kell megkötni a vételár I0 vo-ának adásvételi szęrzodés a|áÍrásáva|
egyidejűleg történő megfizetése mellett. A vételár banki hitelből toľténő megfizetése esetén a 60 napos
fizetési határidő az á||ami elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat határidejének|ejáľtát követő napon

kezdődik.

Kérem az a|ábbi hatfu ozat java s l at elfo gadását.

Hat,ározatijavaslat

f0I5l (. ...) szám(lYátosgazdá'lkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

t.) az ingattan-nyilvántaľtásban a 36697/OlN1'3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budapest VilI., József körrit 47.I. ęme|et 11. szám a|atti,33rĺŕ a|apterületű, határozott idejű

bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítéstkizátő feltétel alól felmentést

ad,
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 6.

2.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a 36697l0/NI3 he|yrajzi számon nyilvántartott,

természetben a Buđapest VIII., József körut 47 .I. emelet II. szám a|atti,33 m2 alapterületú, iľoda

helyiségre vonatkozó eladási aján|at bér|ő részére történő megkĹildéséhez, a véte|ámak, az

elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 3f/f0l3. (Vil. 15.) szálmil önkormányzati rendelet

alapján a forgalmi érték 100 %o-étban, azaz8.560,000,- Ft összegben történő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2015. április 6.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aján|at kiküldésére és az adásvételi szerződés

megkĺitésére.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. május 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|oterjesztés előkészítőjének javaslata akozzététel
módjára: a honlapon

Budapest, f0I5. március 23.

Kovács Ottó
vagyongazdálkodási igazgató
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