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Tisztelt Varosgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése:

A Budapest Józsefuárosi Önkormrányzat tulajdonátképezi a Budapest VIII., Csobánc u. 6. fsz.6lA.
szźtm a|atti,359|3/0lNf7 Ílrsz-il,14 m. alapterülettí, udvari bejźratű, üres nem lakás céljara szo|gźůő
raktźr.

A helyiség 2013. június 23.ánkeru\t biľtokbavéteke, azőt'a bérbevétele iránt érdeklődés nem volt.

Ahelyiségrę2075.március9.napjĺĺnvételikérelmetnyújtottĺE'agźnszemé|y.
A Budapest vI[., Csobánc u' 6. fsz. 6. szźtm a|atti 359|3ĺ0lNf7 he|yrajzi szĺmon nyilvĺántartott
helyiség az Orcy negyedben helyezkedik el, a Baross utcával prárhuzamos Csobánc utcában, a
Kźivétria tér közelében. Köľnyezetében régebbi és új építésrí, táĺsasházak és üzleti célú ingatlanok
talá|hatőak' Tömegközlekedéssel a köľnyéken közlekedő autóbusszal, villamossal és trolival érhető el.

A rakŁírhelyiség bejárata azudvanőI nyílik, két lépcsőfokĺkal az udvaľ szintje felett van. Fakeretes,
iivegezett bejĺĺľati ajtajén acélĺács van. A helyiség jobb oldalán falon kíviil vezetett csövek találhatók.
Az elektromos szerelványeket leszerelték, az elektromos háiőzat nem működik, a vizet Lęzáľtź1r.,
Kézľnosó, bojler nincs. Korábbi galéria nyomai |źttszanak, illetve egy lépcsőfokkal magasabb padozatű
nlhanyző/WC került leváiasztá.sra, A nlhanýá|cáLt járő|apból épÍtették ki, a WC-nek nincs taľtiáIya. A
raktárbarr kéménylyuk ta|áihatő. A burkolatok cseréje szükséges.

Az ingat|allĺa vonatkozó értékbecslést az Avant.Immo Kft. (Báľtfai Lász|ő) készítette e|. A? ingatlan
beköltözhető forgalmi értéke 1.740.000,- Ft összegben (fajlagos ár: 124.170,- Ft/m,\, került
megáůlapításrą és a fiiggetlen szakértő źital jőváhagyásra,

Az ĺires nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiség versenyeztetési eljrírás mellőzésével történő éľtékesítése
esetén avételfu a beköltözhető forgalĺni érték 100 oÁ-a, azaz 1.740.000'- Ft.

Az onkoľmányzat a vízőrźtva| rendelkező helyiségre közös költség címén havi 7.294,- Ft (meýből
2.828,- Ft célbefĺzetés 2014.09.01. _ 20l5.08.31.) közös k<iltséget teljesít atźlrsasházfelé.

A helyiség elhelyezkedése IIVT előírás nem érinti, ezért a Rév8 Zrt. állásfoglalásĺára nincs szükség.

A 27 a|betetbő| áLl|ć, tźrsasházban 5 önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhez 1.554110.000
tulaj doni hány ad taĺtozik.

Fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iratok alapjźn és az onkormányzat tulajdonában álló nem
|akás céljára szo|gáiő heýiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/20L3. (W.15.) Budapest
Józsefuáros Önkormányzati rcnde|et.5. $-ában megfiatźrozott elidegenítéstkizárő okok nem állnak
fenn.



A helyiségeket 2013. jrinius f3. nap1źn biľtokba vette az onkormányzatiHźnkezelő koda. A helyiség
elidegenítés érdekében zźro|ásrakertilt, tekintettel arra, hogy a bérbóvétele érdekében érdeklődés nem
volt.

Az elidegenítés az onkormányzat szźtmfua elsősorban versenyeztetési eljĺáľás mellőzesével előnyös,
mivel a helyiség 2013. junius 23. napján töľtént birtokbavéielét követően bérbevételére nem voli
érdeklődés, valamint nyilvĺínos árveľés tftjźn a nem lakás cé|jára 9z6rgáilő hetyiségek az e|ső
alkalommal meghirdetett kikiáIüási ĺáron ritkábban találnak g-da,u. Árve-rés esetén J Képviselő-
tostĺilot 47/f0I5. (II. 1s.) szĺímú haüíľozota (Vorsonyoztetési sábályznt) szorint a forgalmi éľtók 80 9/o
a a klkiźitźtsi áľ és amennyiben csak egy jelentkező van, a forgaimi éľtéknél ahcňnyabb összegen
keriilhet értékesítésre a helyiség.

Javasoljuk a Budapest VI[., Csobánc u. 6. tsz. 6/A. szátm a|atti, 359I3/O/N27 hĺsz-ti, |4 m2
alaptertilehĺ, udvari bejźtratí, nem lakás cé|jźra szo|gá|ő raktrár versenyeztetési eljĺárás mellbzésével
történő elidegenítését magánszemély részére |.740'000,- Ft vételĺĺr egyösszegű
megfizetése mellett, igény esetén banki hitel felhasználás áva| ahivatkozott rendeletben meghatáľozott
feltételekkel.

II. A beterjesztés ĺndoka:

A nem lakás céljára szolgá|ó helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|źraa Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzĺigyĺ hatása:

A döntés előnyös az onkormányzatsztlmára, mivel ahaszná|aton kívtili helyiségek bérbeadás útjrárr
évek óta nem kerĺiltek hasznosítísra, ezálta| bérleti díj bevétel nem keleik",|k, 

^ 
közös költšég

kö'telezettsé g megfizetése mellett.

Az.iysa1|y értékesítésével az onkormányzat költségvetési bevételh ez jut, illetve az Onkormányzat
terhére felmertilő, az épiJ|et fenntaľtásával kapcsolatos közös költség fizeiésikötelezettsége csokken.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet:

{.z onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céIjźra szo|gátő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szőlő 32/2013. (uI. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdése sierint: ,,A-helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testiilet gyakorolja azzat, hogy efies
tuĺajdonosi jogok gyakorlására, a rendeletben meghatrározott esetekbin u Ýá,,o"g-dálkodási- és
P énnigy i B izottságot hata|mazza fe|.,,

A Rendelet 2.s Q) bekezdése szerinť ,,A 100 mitlió Ft-ot meg nem haladó forgalmi éľtékiĺ helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźę, ézen értékeĺ feluĺ a Képviselő-teštuleI
döntazelidegenítésrő| és az eladási aján|atkiadásáról, tovźbbádöntazadásvételi szerződéssel, annak
módosítĺásával és megsziintetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteke| amikor a
döntés az érté|ďtatártóI fiiggetlenül a Képviselő-testtilet jogkĺĺľe.''

A Rendelet 8. s (2) bekezdés b) pontja szerint, az a I0 MFt forgalmi éľték alatti tires nem lakás célú
helyiség, amely több mint 1 éve nem került bérbeadás útjrán hasznosíĺásra, vételi kérelemre tulajdonosi
döntés alapján, versenyeztetési e{iárĺás mellőzésével is elidegenÍthető.

A Rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apján a helyiségek véte|źra a forgalmi éÍték I00 %-a.

A Rendelęt 17. $ (8) bekezdése a|apján elidegenített Ĺires nem lakás célú hetyiség véte|éra a
beköltözhető forgalmi értékéné|kevesebb nem lehe! a vevőt nem illeti meg a 1z1bekezděsben foglalt,
a helyiségben végzetttevékenység utĺán adható véteĺarkedve zmény.

A Rendelet 19. $ (5) bekezdése alapján a vęvőt nem illeti meg részletfizetési kedvezmény. A vevő a
vételátrat a 19. $ (1) a) pontja a|apjźn eryösszegben köteles megfizetni, am\hez a 19. $ (2) bekezdése
a|apjan banki hitelt is felhasználhat.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozri
szíveskedjék.



Határozatijavaslat

......./2015. (......) szttműYátrosgazdálkodási és Pénziigyi bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

I.) hozzĄfual a Budapest VI[., Csobĺĺnc u. 6. fsz. 6ĺA. szźm a|aÍti,359I3/o/N27 he|yrajzi számű,
14 n, a|a1lĺ.eľi.ileĹĄ urlvaľi bcjáľaĹú ľakufu. 1.740.000,- Ft véĹęliĺľon, vcľscrlyezĹeĹési eljáras
mellőzésével töľténő elidegenítés éhezJlŰészére,

Felelős: Kisfalu Kft . ijgyv ezető ígazgatőja
Haüáľidő: 2015. május 18.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatfuozat szeľinti eladási aján|at kiküldésére, valamint az adásvéte|i
szerződés megkötésére $].

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

3.) amennyib"'' íIllnem él az e|adási aján|atban foglalt hatĺíridőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a társasbźnban található tulajdonostársak tészére kell eladási
aján|atban felajánlani a jelen hatÁĺozat 1.) pontja szerinti feltételekkel'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatlíľidő: 2015. július 31.

4') amennyiben a tulajdonostarsak nem é|nek az eladási ajánlatban foglalt hatáľidőn belül a vétel
lehetőségével, úgy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre ahattiyos rendelkezések szerint
nyí|t árverésen kell meghirdetni.

Felelős: Kisfďu Kft. Ĺig;rvezeto igazgatőja
Hatríridő: f0I5. szeptember 30.
A döntés végrehajtźsźttvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjrára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2015. május 1 1.

honlapon

Kovács ottó
v agy ongazđálkodás i igazgatő
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