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I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése:

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonźńképezi a Budapest VI[., Nap utcaf8. szám alatti,
35570/0/N2 hrsz-ú, 49 m, alapterületiĺ, utcai bejĺáratu' pinceszinti, üres nem lakás céljĺáľa szo|gát|ó
mtíhely helyiség'

Az ingat|an 201 1. október f7-én kerĺ.ilt birtokbavételre, azőtabérbevéte|e lránt érdeklődés nem volt'

A helyiségre 2015. mfucills 19. napján vételi kérelmet nyijtott magánszemély.

A Budapest vI[., Nap utca 28. szźm a|atti 35570/0lN2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott pinceszinti
helyiség a Józsefuáros központ negyedben helyezkedik el, a Vajdahunyad utca és a Futó utca kĺizötti
szakaszon. Környezetében régebbi és új építésű társashtzas és iizleti célú ingatlanok találhatóak.
Tömegközlekedéssel a ktirnyéken közlekedő autóbusszal, villamossal és tľolival éľhető el.

A helyiség a tátrsasház pincéjében talźilhatő, a Nap utca feĺől önállóan közelíthető meg. A helyiség
egyteriĺ műhelyből, gipszkaľtonos leválasztással kialakított előtérből és W.C.ből álI, amelyek
belmagassága2,5 m. A bejárati ajtó femszerkezetu, az ablakok faszerkezetűek, ablakokon fix fémĺács
van' rossz állapotuak. A padozat beton, parketüaval buľkolt, jó-közepes áIlapotban. A falak vakoltak,
festettek, csempézettet jó-közepes állapotban. A helyiségben elektromos-, viz-, csatoma közművel
e||áúott, fiĺtési berendezés nincs.

Az ingat|an forgalmi éľtékének megáilítására vonatkoző szakvéleméný a Gľifton Propelty Kft.
(Toronyi Ferenc) f074. dęcembeľ 8-án készítette el, és 2015. május ll-én aktua|izźt|ásra került. Az
ingatlan beköltözhető forgalmi értéke 3.500.000'. Ft összegben (fajlagos ár 7I.430,- Ft/mz), került
megá|lapítźlsrą és a fiiggetlen szakértő álta| jőváhagyásra.

Az üres nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség veľsenyeztetési eljárĺás mellőzésével töľténő átékesítése
esetén avéte|ár a beköltözhető forgalmi éľték 100 %o-a, azaz3.500.000,. F't.

Az onkormźnyzat avízőrátva| nem rendelkező helyiségľe közös költség címén havi 16.464,- Ft közös
kĺiltséget telj esít a társashán felé.

A helyiség elhelyezkedése řIVT előíľás nem érinti, ezért aRév8 Zrt. állásfoglalásiĺra nincs szükség.

A 14 a|betétből álló táĺsasháaban 2 ĺjnkormányzati tlllajdonú albetét van, ame\ĺh ez 8417.000 tulajdoni
hźnyadtaĺtozik.

ingatlan tekintetében a benyujtott iratok alapjrán és az onkormźnyzat tulajdonában álIó nem
céljźra szolrgáúő helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/20L3. (W'15.) Budapest

Fenti
lakás



Józsefuáros onkormanyzati rendelet 5. $-ában meghatározott elidegenítéstkizérő okok nem állnakfenn.

A helyiséget 201 1..októbet 27. napján birtokba vette az onkormány zati Hźvkezelő lroda. A helyiségelidegenítés éľdekében záro|źsrakértilt, tekintettel arrą hogy a bérbevételére érdeklődés nem volt.
Az eliđegenítés az.onk9rmányzat szátmźra elsősorban versenyeztetési eljłárás mellőzésével előnyös,mivel a helyiség birtokbavételét kĺjvetően bérbevételére nem volt éľdeilődés, valamint nyilvánosáryeres iújźn a nem lakás céljáľa szo|gźúő helyiségek az első alkalommal meghirdetett kikiáltási ĺáronritkábban talźúnak gazdfua. Áľverés esetén a-Ké|vise1ő.testĺilet 47/2015. ĺrřis.) sztmu határozatz(Versenyeztetési szabát|yzat) szerint a foľgalmi ertet so %io-a akikiáltási ł e, *ŕ"*yiben csak egyjelentkező van, afoľgalmi értékÍIé|alacsonyabb összegen kerülhet éľtékesítésre a helyiség.
Javasoljuk a Budapest VJII., Nap utca f8. szátm a|atti, 35570/0/N2 hľsz-ú, 49 mf alapterületĺĺ, utcaibejátratű, nem lakás céljáľa szolgáirő műhely helyisé! versenyeztetési eljríľás mellőzésével történő
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magánszemé|y r é sźér e" 3. 5 0 0. 0 0 0,. Ft vételár e gyö,s sze gű me gfizetésemellett, igény esetén banki hitel felhasználásával a hivatkozott .endjĹtben meghatározottfeltételekkel.

II. A beteľjesztés indoka:

A.nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára a TiszteltBizottság jogosult.

trI. A döntés célja, pénzügyi hatása:

A döntés előnyös a" onkormányzatszámźna. mivel ahasznáIaton kívüli helyiségek bérbeadás útjránévek óta nem kerĺiltek hasznosításra, ezáúta|béľleti díj bevétel nem keletkezik, a kšzos kĺiltség fizetésikötelezettség mellett.

Az ingatlan éľtékesítéséve| az onkoľmányzat költségvetési bevétęIhez jut, illefue az onkormányzat
terhére fęlmeľiilő, az épu\etfenntaľtásával tapcsolatos"közös költség fizetésikötelezęttsége csökken.
rV. Jogszabályi köľnyezet:

{.z 'oĺkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá,|ő helyiségek elidegenítésénekfeltételeiÍo| sző|ő 32/2013. (WI. 15.) sfm! rendelet ä. s ĺll bekezdésĹ szžľint: ,,A helyiségekeliđegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviseíó-testiilet ryakorolja azzal, hogy egyestulajdonosi jogok gyakor|ására' a rendóleiben meghätározott esetekbln a ÝárosgazdáIkodási ésP énnigy i B izotts ágot hata|mazza fe|.',

A Rendelet f . s Q) bekezdése szerint:,'A 1o0. millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékuhelyiségelidegenítése esetén a-tulajdonosi jogokat qý9r|dbizottság,lzen értéken felüIa Képviselő-testi'ilet
dont az elidegenítésrő| és azeIadási aján|at-kiadálsáról, továďú dint azadásvételi szeľződéssel, annakmódosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben' kivéve azokat az eseteket, amikor adöntés az érté|łhatártóI fiiggetlenül a Képviselőtestĺilet jogl.o."..
A Rendelet 8. $ (2) bekezdés b) pontja szerint, az a 10MFt forgalmi érték alatti iires nem lakás célúhelyiség, amely t<ibb mint 1 éve nem kerüIt.bérbeadás útján hasznosítiĺsra, vételi kérelemľe tulajdonosidöntés a|apján, versenyeztetési elj árás mellőzésével is elidegeníthető.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése alapján a helyiségek véte|áraa forgalmi érték |O0 %-a,
A.Rendelet 17. $ ĺ.8) !:Ę"99se alapján elidegenített üres nem lakás célú hetyiség vételára abeköItözhető forgalmi értékéné|kevesebĹ nem lehět, a vevőt nem illeti meg a Q)iekezaesben foglalt,
a helyiségben végzetttevékenység után adhatő vételárkedve zmény.

A-Rendelet 19. $ (5) bekezdése a|apján a vevőt'nem illeti meg részletfizetési kedvezmény. A vevő avýte|źrat a 19. $ (1) a) oontja a|apjźn egyösszegben köteles měgfizetni, a^nęi i ló. s ĺ'l bekezdése
a|apján banki hitelt is felhasználhat.

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



Határozati javas|at

.......12015. (... ...) szźtműYźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági hatÁrozat:

A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I') hozzájarul a Budapest VI[., Nap utca f8. szám a\atti,3557oĺolN2 he|yrajzi számű,49ĺlŕ
alaptcľületíĺ, utcai bejá.atú ĺliĺhely 3.500.000,- Ft vételáľon, versenyeztetési eljárás mellozésével
történő elidegenítéséh"'tll részére.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatója
Határidő: 20I5.mátjus27.

2') felkéri a Kisfalu Kft.t a hattrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at kikĺildésére, va|amint az
adásvételi szerző dés megkötésére

Felelős: Kisfalu Kft' iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 30.

3.) amennyiben(- nem él az e|adási ajźn|atban foglalt határidőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a társasházban ta|á|ható tulajdonostáľsak részérę kell eladási
ajźtn|atban felajánlani a jelen hatfuozat t ') pontja szerinti feltételekkel.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja
Hatráridő: 2015. augusztus 31.

4.) amennyiben a tulajdonostrársak nem é|nęk az eladási ajánlatban foglalt határidőn beltil a vétel
lehetőségével, úgy az I.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos ľendelkezések szerint
nyílt rárveľésen kell meghirdetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. október 30.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ata akizzététel módjáľa

nem indokolt hirdetótáblán

Budapest, 2015. május 18.

honlapon

Ż
Kovács ottó

v agy ongazdálkodás i igazgatő
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