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Tárgy: A Budapest VIII., József kľt. 38. szám a|atti fiildszĺntĺ, 3488310lł6 helyrajzi számú,
httírozat|an ĺdőľe szóló béľ|eti jogga| teľhelt nem lakás cé|jáľa szolgríló helyĺség elidegenítése

Előterjesző: Kisfalu Kft., Kovács ottó ígazgatő
Készítette: Dravetz Réka referens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A döntés elfo gadá sáh o z e gy sze r u szav azaÍÍóbbsé g szük sé ge s

Tisaelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Rehab Medica Kft. képviseletében Záros Gćlbor 20l4.jú1ius 15. napján vételi kérelmet nýjtott be az áIta|a

bérelt Budapest VIII., Józsęf krt 38. szám a|atti, ftildszinti 3488310lł6 helyrajzi számí:, utcai bejáratú
földszinti' 352m2 alapterületű, I.974lI0,000 tulajdoni hányaddal rendelkező üzlethelyiségre. A bérlő a
helyiséget egészségügyi szo|gtitatás tevékenységre vette bérbe, a helyiségben győgyászati segédeszközök
kereskedelme történik.

A bérlo által benyújtott vételi szándéknyilatkozat, va|amint az elkészült értékbecslés a|apján Táľsaságunk
elkészíttette az ingatlan véte|árźlnak, valamint elidegenítésének jóváhagyására vonatkozó elóterjesĺést. Az
előterjesĺés a|apján aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a922120|4. (vII' ff .) száműhatározatával
azingatlanvéteIárát 64.f60,000,- Ft osszegben jóváhagýa, valamint arľrak elidegenítéséhez a3f/f0|3. (vIJ.
15.) számú, az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló
hatályos ľęndeletbęn foglaltak ťlgyelembe vételével hozzájáru|t. A Bizottság hozzájáruIt továbbá a vételár
70 oÁ-ka| történő cs<jkkentéséhez az onkormányzat tulajdonában tůl'ő nem lakás cé|jára szolgźiő helyiségek
elidegenítéséľől szóló 32lf013. (Vil. 15.) sztlmu önkormányzati rendelet 17. $ (2) és (4) bekezdései alapján.
Ahatározat aIapján Társaságunk a 2014. augusztus 27-én ke|t Eladási Ąánlatot megktildte a béľlő részére,
amelyet Záros Gábor 2014. augusztus 29-én kézhęz kapott' A Rehab Mędica Kft. képviseletében Záros
Gábor a 20|4. szeptembeľ 26-én érkeztetett levelében kérte' hogy az Eladási Aján|at ajáĺ|ati kötöttségének
határideje kerüljön Társaságunk által meghosszabbításľa. Társaságunk az onkormányzat iilajdonában á1ló

nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek elidegenítéséről sző|ő 3fĺf0l3. (VII.15.) szźlmű önkoľmányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|Ąána szoban forgó ingatlanra vonatkozóE|adási Ajánlat ajáĺl,ati kötottségét
egy alkalommal,20|4. október 28. napjáig meghosszabbította. 2014. októbęr f8-án Záros Gźhor ismételten
kérte az eladási ajánlat ajtn|ati kötöttségének meghosszabbitását a banki hitel ügyintézésének elhúzódása
miatt.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság II41|20I4. (XI.17.) számuhatározatávaIhozzájáru|t az e|ađási
ajźn|at 2014. decembeľ 31. napjáig tĺjrténő meghosszabbításához. Bérlő a megkĺildött eladási ajánlattal nem
tudott élni a banki hitelügyintézés további elhúzódása miatt.

A Rehab Medica Kft. képviseletében Záros Gábor 2015.január |9. napján újabb vételi kérelmet nýjtott be,

ame|yhez csatolta az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt tájékoztatását a ťlnanszírozás elozetes feltételeiről,
tehźtt a határidőbő| kicsúszva sikertilt az ügyfélnek megszercZnie a bank hozzt|źru|ását' A hattrido
elhúzódása nem az ügyfél hibtĄa, hiszen a bankokkal való egyeztetés miatt nem tudott időben jelentkezni. A
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 94l20I5. (II. 09.) számu hatźltozatáva| hozzájáruIt az ingat|an.
nyilvźlntartásban a 34883l0lV6 he|yrajzi sztlmon nyilvántartott, természetbęn a Budapest V[I., József krt.
38' szám alatti ftjldszínti, 352 m, alapteľülettĺ ingatlanra vonatkoző e|adási ajźtn|at bérlő ľészéľe töfténo
megktildéséhez, a vétęlámak az elkésni|t forgalmi értékbecslés, valamint a 32120|3. (V[. 15') számű
onkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apján a foľgalmi érték 100 o/o-ában, azaz 64.260.000,- Ft
összegben töfténő közlése mellett, de nem jáľullthozzá avéte|ár 10 oÁ-ka| történő csökkentéséhez.



A Rehab Medica Kft. képviseletében Záros Gábor 2015. február 23. nĄán kérelmet nyujtott be, amelyben
kéte, hogy aYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a92fl20I4' (vII.22.) számihatározatban foglaltak
szerint járulj onhozzá az iĺgat|an értékesítéséhez. Kérését az a|ábbiak.kal indokolta:
- Bizottság a korábbi hatźlrozatábanhozzájárult a forgalmi érték I0 oÁ-ka| toľténő csökkentéséhez, mivel a

Ręhab Međica Kft. győgyászati segédeszkĺjzök gyártásával, illetve mozgássértiltekkel foglalkozik.
- a megkeresett bank a hitel <ĺsszegét a korábbi határozatban megjelölt összegre dolgozta ki és azt nem

módosítja.

Az eloterjesztés tárgya|źtsakor a Bizottság részéľől felmerült, hogy a bérleti szeľződés szerinti egészségügyi
szo|gáItatás nincs nevesítve a rendęlętben. A rende|et szövege szerint báľmilyen tevékenységľę k<jthető a
vételár 10 %-os csökkęntésére vonatkozó megállapodás' ameĺnylben az Józsefuáros lakosainak érdekeit
szoIgá|ja. A rendęlet felsorolásában azokat a tevékenységeket tartalmazza, amelyeket kÍilcinösęn támogat az
onkormányzat. A győgyászatí segédeszköz kereskędelem ezek között szeľepel.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2I2l20I5' (I[.09.) számuhatározatával úgy döntott, hogy nem
járul hozzá a véte|ár I1o/o-a| történő csokkentéséhez és a véte|ár kedvezmény bizosítékul bejegyzendő

j elzálo g| o g másod ik he lyen töľténő beje gy zéséhez.

A Rehab Medica Kft. képviseletében Záros Gáboľ f0I5. április 22. napján újabb vételi kérelmet nyrijtott be,
illetve tájékoztatta kodánkat, hogy a bankka| folytatott további tárgyalások eredményeként vélhetoen az
ingatlanteljesvételárárátťlnanszíĺoznitudja'

Az ingatIan Budapest VIII. kerületében, Palotanegyedben, a József koruton helyezkedik el. Akadálymęntes
bejáraÍa a Kis Salétľom utcából nyílik. A bejáľat és a poftálok részben hőszigetelt üvegezésűek. A pince
nedves' salétromos falait letakarták, a bérlő mesterséges szellőztetést a|akított ki. A pincei falakat a vizesedés
miatt javítani, szigetelni szi'ikséges. A fel nem újított helyiség kivételével a felületképzések rendeltetésszeriĺ
haszná|atra alkalmas állapotban vannak. A földszinti falakon 0,5 m magasságig felhúzódott a talajnedvesség.
A csempézett felületeken emiatt helyenként |eváII' a csempe. A hiba oka a falvizesedés, amelynek
megszÍintetése szükséges.

Az ingat|anľa vonatkozó éľtékbecslést az Avant.Immo méľnöki és Igazságügyi Szakéno Kft (Bátfai Lász|ő)
készítette e|. Az ingatlan beköltözhető forgalmi értéke 64.260.000'- Ft összegben (fajlagos ár fsz.:285.76I,-
Ftĺm2, fajlagos ár pince: 75.188,- FtlÍIŕ), került megállapításľa, és a fiiggetlen szakértő á|ta| jővźLhagyásra. A
nem lakás célú helyiség esetében a véte|ár a bekoltözhető foľgalmi érték |00%-a, azaz 64.260.000'- Ft.

A helyiség elhelyezkedése řrVT területęt nem érint.

A 33 albetétbol álló társashźzban 2 db önkormátnyzati tulajdonú albetét van, amelyhez egyĺittesen
2.| 59 l I0.000 tulaj doni hény ad tartozík.

A helyiség bérleti dija az érvényes bérleti szeľzodésse| keľült meghatarczásra, megállapításánál csökkentő
tényezo nem kęrĹilt f,rgyelembe vételre. A helyiség bérleti dijźnak ęmelése évente a fogyasztői árindexnek
megfelelo.

A helyiség esetében az eliđegenités megténilését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
2015' évbęn érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
Avizőráva| ľendelkező albetétek havi közös koltsége:
10 év a|att e|érhető bérleti dij (át|ag 5Yo infláciőval számolva):
1 0 évľe számitott kozös költsé g (át|ag 50Á inÍltrciőval számolva):
Közös kiiltséggel csökkentett bérleti díj (10 évľe):
Foľgalmi érték é ľtékniivelő beruházással csökkentve:

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

64.837.325,-Ft
17.578.76f,-Ft
47.258.563,-Bt
64.260.000,- Ft

Az e|végzeÍt számítás a|apjáĺ megállapítható, hogy a becsült forgalmi énék megha|ađja a 10 évľe számított,
kĺjzos kĺiltséggel csökkentett bérleti díj összegét, az elídegenítés az onkormányzat ľészére megtéríil, a
helyiség elidegenítése magasabb bevételt eľedményez, mint amennyi a béľleti díjból 10 éves időtaftam a|att
várhatő.

Fenti ingatlan tekintetébeĺ az onkormányzat tulajdonában á|Iő nem lakás cé|jtra szolgáló helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló 32lfol3. (VII.15.) Budapest Józsefoáľos onkoľmányzati rendelet 5. $-
ában meghatározott elidegenítéstkiztrő okok nem állnak ferľr.

Tękintettel arľa' hogy a helyiségre kotött béľleti szeľződés tobb mint háľom ěve fennáll, továbbá a helyiség
hatfuozat|an időre szóló béľleti szeľzodéssel keľtilt béľbeadásľa, az elidegenítésnek nincs akadálya.



Kérjük, hogy a Bizottság járuljon hozzá az ingat|an-nyilvántaľtásban a 34883/o/N6 helyĘzi számonnyilvĺíntartott, természetbeĺl a Budapest VI[., József krĹ 38. szám a|atti, földszinti, 352 m2 alapterületrĺingatlanľa vonatkozó eladási aján|atbér|ó részére történő megkiildéséhez, avételárnak az elkészült forgalmi
énékbecslés, valamint a32l2OI3. (V[.15.) s:ámi önkormá"nyzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapján aforgalmi érték l\\?o-banm azaz 64.f6O'000,- Ft összegben törtánő közlése mellett.
I[. A beteľjesztés indoka:

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

^ 
diintós cólja, pénziigyi lrahása:

Ąz.eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzügyi fedezetetnem igényel. Az ingatlan értékesíté séve| az
ln|orm{nľzat koltségvetési bevételhez jut. Az elidęenítés az ontormányzat sz{mára kedvező, mer1. az
onkormányzat terhére felmerülő, az épu|et fenntanásával kapcsolatos kozĺis költség fizetési kötelezettsége
csökken.

IV. JogszabályÍ kłiľnyezet:

ez onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeirol
szó|ó 32lf013. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdés értelmébJn a helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azza|, hogy égy"š tĺuidoňosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatározott esetekben a Yárosgazdálkodási és Pénzügýi Bizotiságot
hata|mazza fel. A (f) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi 

_ěrrclł 
helyiség

elidegenítése esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értékenfelül a Képviselő-testüleĹ dönt
az elidegenítésről és a vételánól, továbbá đ?ónt az adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és
megszĹintetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értéŁ,határtő|
függetlentil a Képviselő-testület jogkoľe.

A Rendelet 5. $ (6) bekezdése a|apján, a 3 éven túl bérbe adott nem lakás céljára szo|gá,|ő helyiségek -
amennyiben az e|idegenítés ezen rendelet alapján e|végzett megtérülési száłmítás a|apján az elidegenítés
javára megtérül és az elidegenítés jogszabályba nem ütközik _ további körülmények vizsgálata nélkül
elidegeníthetőek.

Helyiségek esetében a 12. $ (1) f) pontja alapján az e|idegenités előtt vizsgálni kell és az e|idegenítésről és a
véte|árÍó| szóló előterjesztésnek tarta|maznia kell, kĹilönösen aZ előterjesztéstől számított 5 éven belül
bérbeadott helyiségek esetében a közös költséggel cscjkkentett bérleti díját 8 évre számítva' aZ 5 éven túl
bérbeadott helyiségek esetében 10 évre számítva.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helyiség véte|álra a forgalmi éľték 100 vo-a. Avéte|ár megfizetése a
19. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján az adásvéte|i szęrződés a|áírásáva| egyidejűleg történik.

A Rendelet 19. $ (2) bekezdés szerint a vételár egyösszegű megfizetésének tekintendő, amennyiben a vevő a

véte|áLrat banki hitelbo|fizetimeg.Ez esetben az adásvételi szerződést 60 napos fizetési határidő kikötése
mellett tulajdonjog fenntartással/függőben tartással kell megkötni avétę|át I0 %o-ának adásvételi szerződés

a|á'írásáva| egyidejtĺleg történő megfizetése mellett. Avéte|ár banki hitelből történő megfizetése esetén a 60
napos fizetési határidő az ál|ami elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat hatáľidejének lejánát kovető napon

kezdődik'

Kéľemazalátbbihatározat javaslatelf ogadását.

Határozatijavaslat

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántaľtásban a 34883/o/N6 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budapest VIII., József kľt. 38. szám a|atti fĺildszinti, 35f ftÝ alapterületű ingatlanra vonatkozó eladási

aján|atbér!ó részére torténo megktildéséhęz, a véte|ámak, az e|készu|t forgalmi éľtékbecslés, valamint a



32l20I3' (vIJ. 15.) számú önkormányzati rendelet aIĄáĺ a forgalmi érték 100 %o-ában, azaz
64.260.000,- Ft összegben történő kĺizlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 20|5. április 24.

2') felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aján|at kiküIdésére és az adásvételi szeľződés
megkötésére.

Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyĺezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 20.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét éľinto döntések esetén az eloteľjesztés előkészítőjének javaslata a kozzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, 2015' áprilris ff .
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