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Tisztelt Y źtosgazdttlkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényállás és a đtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VI[I., Baross u. 126. fsz' 35. szÍlm a|atti,

35403/0lN35 hrsz-ú, t9rn'alapterulettĺ, a közös tulajdonból 114/10.000 tulajdoni hźlnyadda|

ľendelkező, utcai bejaratu, üres nem lakás céljara szolgáló tizlethelyiség.

A helyiség 2013. július 23-án kertilt biľtokbavéteke, azőtabérbevétele iránt érdeklődés nem volt.

Ahelyiségľe2OI5.február2.napjánvételikérelmetnyujtottGmagánszemély.
A he1yiség a Magdolna negyedben helyezkedik e|, az Orczy tér közelében. Környezetében ľégebbi és

ĺj epitesň tĺrsasnł,z'al< eš. uzleti célú ingatlanok taláthatóak. Tömegkozlekedéssel a környéken

t-tiztôteao autóbusszal, villamossal és trolival érhető ę|. Azĺizlethelyiségbejźlrata a kaputóljobbra, az

utcráľól nyílik. Fakeretes, ĺivegezett bejfuati ajtajźn acélrács van, az ablak ťrx, hőszigetelt üvegezéstĺ.

Az iz|et bal hátsó saľkában itiaszfa| téglákkal vizesblokkot alakítottak ki, amiben kézmosó és WC
van vizőrźxal. Melegvíz, flités, gánezeték nincs. A járőLap helyenként töredezett, a csempe és a

vźúaszfa|készítése szákszeriĺtlen, befejezetlen, burkolatok cseľéje szükséges. A mennyezetenbeánźs, a

falakon 1,5 m magasságig vizesedés, falnedvesség látszik'

Az ingat1anra vonatkozó értékbecslést az Avant.Immo Kft. (Bĺĺrtfai Lász|ó) készítette e| 2015. április

29-én| Az ingatIan bek<jltözhető forgalmi éľtéke 3.670.000,. Ft összegben (fajlagos źlt: 154.724,.

Ft/m2), keľült megállapítĺásra, és a fiiggetlen szakértó á|tal jővőůlagyáva.

Az üres nem lakás cé|jźna szo|gźiő helyiség versenyeztetési eljáľás mellőzésével történő éľtékesítése

esetén avéte|źłr a beköltözhető forgalmi éľték 100 o/o-a, azaz3.670.000'- Ft.

Az onkorm źnyzat a vízórźpa| rendelkező helyiségre közös költség címén havi 6.768,- Ft közös

költséget telj esít a tźtr sasház fe|é.

Azingat|anelhelyezkedése t{VT területet érint. A Rév8 Zn. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadályát

,.".n iát3ą az eľäegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzodésben vállalt kötelezettségeinek

telj esítését nem érinti.

A 38 albetétből ál1ó tarsashazban 5 önkormány7ati t|úajdonú albetét van, amelýez 895/10.000

tulaj doni hanyad taľtozik.

A 35403ĺ0/NL-354o6/oĺN34 tĺrsz-it ingatlanok mindekori tulajdonosainak fenti ingatlanľa

vonatkozóan elővásárlási joga van.

Fenti ingatlan tekintetében a benyrijtott iratok alapján és az onkormźnyzat tulajdonában álló nem

lakás céTjráľa sz6rgźłő helyiségek e1idegenítésének feltételeirőtr szóló 32l20I3. (Vtr.15.) Budapest

Józsefváios onrcňĺĺny-ři '*ĺ"l.t 5. $-ában meýlatfuozott elidegenítéstkizźLrő okok nem állnak

fenn.
I



A helyiség elidegenítés érdekében zfuo|ásra kertilt, tekintettel ana, hogy a bérbevétele érdekében
érdeklődés nem volt.

A tulajdonosĹ,ársakat ęlővásárlási jog illeti meg.

Az elidegenités az onkormányzat szźtmára elsősoľban versenyeztetési etjárás mellőzésével előnyös,
mivel a helyiség 2013. július 23. napján történt biľtokbavételét követően bérbęvéteĺéľe nem volt
éľdeklőđés, valamint nyilvános iárverés tltján a nem lakĺás cé|jźra szolgáló helyiségek az első
alkalommal meghirdetett kikiálüási áĺon ritkábban talá|nak ga,Äź,Ía. Á.ue."s 

"'"t* a Képviselő-
testĺilet 47/20Í5.GI. 18.) száműhatfuozata(Versenyeztetésiszabáiyz.at)szerintaforgatmi érték80%-
a a kikiá|tási rár és amennyiben csak egy jetentkező van' a forgalmi értéknél alacsonyabb összegen
kerĺilhet éĺtékesítésre a helyiség.

JavasoljukJavasolrrK a Ďudapest Vlll.' lJaross u. l2l. Ísz. 35. szźlm alatti, 35403/0ĺN35 hĺsz-ú' 19 m,
alapteriiletíĺ, utcai bejálratű, nem l@_.elj.ĺ'u-szolgáIó tizlethelyiség versenyeztetési eljánás
mellőzésével történő elidegenítését 

-D 
magánszemé|y iészěre 3.670:000,. pt vételar

Budapest vm., Baross 126. fsz. 35. szam alatti, 35403/0ĺN35

egyösszegű megfizetése mellett, igény esetén banki hitel felhasználásátva| a hivatkozott ľendeletben
me glatán ozott feltéte lekkel.

II. A beteľjesztés indoka:

A nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|źra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

ItI. A diintés célja, pénzĺigyi hatása:

A döntés előnyos az onkormányzat szźtmára, mivel ahasznát|aton kíviili helyiség béľbeadás útján évek
óta nem keľültek hasznosítasra,ezálta|bérleti díj bevétel nem keletkezik, a közcis költség köteiezettség
megfizetése mellett'

Az ingat|an értékesítéséve| az Önkoľmányzat köĺtségvetési bevételhez jut, illetve az Önkormányzat
terhére felmeľülő, az épiJlet fenntartásával kapcsolatos közös költség fiżetési k<ĺtelezettsége csokken.

fV. Jogszabályĺ kłiľnyezet:

Az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gáiő helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől snlrő 32/2013. (vil. l5.) számú rendelet 2. $ (l) bekezdése szerint: ,,A helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes
tulajdonosi jogok gyakor|źsźra, a rendeletben meghatźrozott, esetekben a Yárosgazdálk;dási- és
Pénzii gyi B izotts ágot hata|mazza f el.,,

A Rendelet 2. s Q) bekezdése szerint: ,,A l00 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi értélcĺ helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźtg, ezen értéken felül a Képviselő.tešĺilei
döntaz elidegenítésro|és azeladási ajźn|atkiadásáról, továhbádintazadásvételi szerződéssel, annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket. amikor a
dĺjntés az értéh'hatźtrtől fii ggetlenĺil a Képvise lő -testĺilet j o gköre.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdés b) pontja szerint, az a I0 MFt forgalmi érték alatti tires nem lakás célú
helyiség, amely több mint 1 éve nem keľült bérbeadás útján hasznosítĺĺsra, vételi kéľelemľe tulaidonosi
döntés a|apján, versenyeztetési eĺjrárás mellőzésével is elidegeníthető.

A Rendelęt 17. $ (1) bekezdése alapjan a helyiségek véte|ára a foľgalmi érték 100 %-a.

A Rendelet 17. $ (8) bekezdése alapjĺán elidegenített üres nem lakás célú helyiség véte|fua a
beköltözhető foľgalmi értékénél kevesebb nem lehet, a vevőt nem illeti meg a (2) bekezdéiben foglalt,
a helyiségben végzett tevékenység után adható vételárkedve zmény.

A Rendelet 19. $ (5) bekezdése alapján a vevőt nem illeti meg ľészletfizetési kedveznlény. A vevő a
véte|áĺat a 19' $ (t) a) pontja alapjáln egyösszegben köteles megf,rzetni, amihez a 19. $ (2) bekezdése
a|apján banki hitelt is felhasználhat.

Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Bizottságo| hogy a kérelemmel kapcsolatos dcintését meghozli
szíveskedjék.
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IJatńrozatíjavaslat

......./2015. (......) szźtműVráĺosgazdálkodásiésPénziigyibizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hoĄállll a Budapest V[I', Baross u' 126. fsz. 35. szźtm a|atti,35403/0lN35 he|yrajzi szálmű,
T9 m" a|apteriiletrĺ, utcai bejĺíratú tizlethelyiség 3. 670.000'- Ft vételĺáľon, versenyeztetési eljĺíľás
mellőzesével történő elidegenítés éhezJ--részéÍe.

Felelős: Kisfalu Kft . üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 2015.mátjus27.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatfuozat 1.) pontja szerinti eladási ajźntat kiktildésére, valamint az
adásvételi szerződés meskötésére

Felelős: Kisfalu Kft. ĺig1rvezető i'{azgatőja .. ,'

Hatź.ľ'dő 2015. július 31.

3 ) amennyib".' lrilletve a tulajdonostiársak nem élnek az e|adási ajánlatban foglalt
hatĺíridőn belül a vétel lehetőségével, űgy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a haŁáĺyos
rendelkezések szeľint nyílt árverésen kell meghirdetni.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. október 30.
A dcjntés végrehajtását végző szeruezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2015. május 18.

honlapon

Kovács ottó
v agy ongazdálko dás i igazgatő
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