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I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. kertilet, Karácsony Sándor u. 14. fsz. 15. szám alatti, 3544610lł116
helyľajzi számon nýlvántartott, 15 m, alapteľületű, a közös tulajdonból 225/10.000 tulajdoni
hányaddal ľendelkező udvaľi gatázsra vonatkozóan a Budapest Főváros VIII' keriilet
Jőzsęfuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormtnyzat) hatérozat|an időľe szóló bérleti
szerzóďést kötött eď 2015. június 08. nap1án. Bérlo a bérleményt
szemé|y gépjármu táto|ás célj áľa vette béľb e.

-20I5.szeptembeľ27.napjánvételikéręlmetnyújtottbeafenticímenlévő

helyiségre. A vételi kéľelęmhez szükséges męllékleteket (nullás béľleti díj igazo|ást,
hitelesített bérleti szeľződést) csatolta.

Az iĺgat|anra vonatkozó értékbecs|ést az Euľo-Immo Expert Kft. (Kĺanj ęcz Zsuzsa) készítętte
eI 2015' október 30-án, amelyben a helyiség forgalmi értéke 1.600.000'- Ft összegben
(fajlagos ár: 106.666,- Ft/m") kerÍilt megállapításra és a független szakéĺo á|ta| jőváhagyćsa.
A nem lakás célú helyiség esetében a véte|ttr a beköltĺjzhető foľgalmi éľték |00 oÁ-a, azaz
1.600.000,- Fr.

Az értékbęcslésben foglaltak szennt az 1900-as évękben épült ingatlan Budapest VIII.
kerülętében, a Magdolna-negyedben, a Karacsony Sándor utca és a Magdolna utca saľkán
taLá|hatő épületben helyezkedik el, környezetében a századťorduló idején épĺilt lakóházak,
tizletek ta|źihatőak. Az épület L alakban belso udvart vesz körĹil, a garźns a hátsó tęlekhatáľon
áll. A lakások és a gartus az uđvarrőlnyílnak' A garäzs nem alápincézett, Belmagassága a
félnyereg tető miatt vá|toző, frdéme nincs. Szeľkęzete tég|a, szigetelése nem egyéľtelmiĺ,
hátsó fa|azata 2 m ftjlött fa palló. A tetőgerendákon nincs borítás, a helyiségátsze||ózik. A
garázs fiĺtetlen, átammal nincs ellátva,pad|őjabeton, a kapu zsanérok eloregedtek.

Az iĺgatlaĺ elhelyezkedése HVT teniletęt érint. A RévS Zrt. tźttgy ingatlan elidegenítésének
akađáIyát nem látja, az e|iđegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szęrzodésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítését nem érinti.



A Budapest VIII. kerület, Kaľácsony Sándor u. 14. fsz. 15. szttm a|atti, 15 mf alapteľületű
garázs esetében, a |7 ďb albetétből ál1ó társasházban 3 db önkormányzati tulajdonú albetét
van, aĺn elyh ęz a kozo s tul aj donbó l 2, 5 67 l 1 0 .000 tulaj đoni htny ad tartozIk,

A bérleti díj megállapitźstra a bétbeadáskor keľült sor. A bérleti díj emelése a fogyasztői
árindexnek megfelelő.

A helyiség esętében az elidegenítés megtéľülését 8 év tekintetében kell vizsgálni.
2015. évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen: 10.315'- Ft
Avízőrávalrendelkező albętét havi közĺis költsége: 4.500,- Ft
8 év alatt eléľhető béľleti díj (át|agIoÁinflćrciőval számolva): 1'025.600,- Ft
8 évre számitott közös kĺiltség (át|ag IYo infláciőval számolva): 447 .426,- Ft
Kiizös költséggel csiikkentett béľleti díj (s évre): 578.l74,-Ft
Forgalmi éľték: 1.600.000,- Ft
Az elvégzett számitás a|apján megállapítható, hogy a becsült forgalmi érték meghaladja a 8

Ýy." számitott, kĺjzös költséggel csökkentett bérleti díj cisszegét, aZ elidegenítés aZ
onkoĺmányzat részére megtérül, a helýség elidegenítése magasabb bevételt eredményez,
mint amennyi a bérleti díjból 8 évęs időtaľtam alattvárhatő.

A fenti ingatlan tekintętében, a benyťljtott iratok és az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá\ő helyiségek elidegenítésének feltételeiről sző|ó 32lfOÍ3. (VII.15.)
Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. $ (1)
bekezdésében foglalt nem lakás célú helyiség elidegenítését kizárő ok nem áll fenn. A
Rendęlęt 5. $ (5) bekezdés c) pontja alapján a 3 hónapon túl bérbe adott nem lakás céljára
szo|gá|ő helyiségek elidegeníthetőek, ha a helyiség értéke legfeljebb 8 millió forint, vagy a
legalább 10 albetétbő| á||ő társashźnban az onkoľmtnyzat tulajdonában álló albetétek száma
legfeljebb 3 db.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá aZ ingatlan-nýlvántartásban
35446/0/A/16 helyrajzi számon nyilvántartott, te^rmészetben a Budapest VIII. kertilet,
Karácsony Sánđor u. 14. fsz. 15. szám a|atti 15 m, alapteľületrĺ gaŔtzsra vonatkozó eladási
ajźn|at bérlo ľészére tcirténő megküldéséhez, a véte|árnak, az e\készu|t foľgalmi értékbecslés
valamint a Renđelet a|apján a forgalmi érték 100%-ában, azaz I.600.000,- Ft összeebęn
történő kozlése mellett.

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés cé|ja, pénztigyi hatása

A döntés cé|ja a hosszú táVú Yagyongazdálkodási iľányelvekben megfogalmazottak
teljesítése.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatalapénzigyi fedezetęt nem igényel. Az elidegęnítés
az onkormányzat számára kedvezo, mert az onkormányzat teth&e felmerüIő, az épulet
fenntaľtásával kapcsolatos közös költség fizetési kĺjtelezettsége e helyiség vonatko zásában
megszűnik.

IV. Jogszabályĺ környezet

Az Onkorm źnyzat tulajdonában álló nęm |akźs céljára szolgźt|ő helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől szóló 32/20L3. (vil. 15') számú rendelet (továbbiakban: Renđelet) 2. $ (1)
bekezdés értelmében a helyiség elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-
testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakor|ásźna, a rendeletben
meghatározott esetekben a Város gazdźůkođási és Pénzügý Bizottságot hata|mazza fęl. A



Ręnđelet 2. š Q) bekezdés szeńnt a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, foľgalmi éĺtékrí
helyiség elidegenítése esetén aYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság' ęzen értéken felül a
Képviselő-testület dont az elidegenítésről és a vételćlrről, továbbá dönt az ađásvételi
szerződéssel, továbbá annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben,
kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érté|<határtól fuggetlenül a Képviselő-testĹilet
jogköľe.

A Rendelet 12. $ (1) f.) pontja alapján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenítésľől
és a vételárľól szóló előterjesztésnek taľtalmaznia kell az előterjesztésto| számitott 5 éven
belül bérbeadott helyiségek ęsetében a közös költséggel csökkentętt bérleti díjat 8 évre
számítva, az 5 évęn tul bérbeadott helýségek esetében 10 évre szämitva.

A Rendelet 5. $ (5) bękęzdése alapján a 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás célú helýségek
az alábbi fęltétęlek telj e sülés e esetén elide geníthető ek :

- a helyiséget is magábaĺ foglaló, legalább 10 albetétbol álló épĹiletben az ĺjnkormtnyzati
tulajdon legfeljebb 3 albetét, vagy

- a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzati tulajdon mértékę 5 oÁ alatti,
vagy

- a helýség értéke nem haladja meg a 8 millió fońntot
- a cseręszęrződéssel ér1ékesítendo helyiség esetén a két ingatlan forgalmi érték

különbözete legfeljebb 8 millió forint.

A Rendelet 17. $ (1) pontja értelmében a helýség véte|tra a forgalmi érték 100 %o-a. Avételár
megfizetése ą Rendelet 19. $ (1) bekezdés a.) pontja alapjtln az adźĺsvéte|i szerződés
aláfuásáva| egyidejĹĺleg töĺténik. A vételáľ egyösszegĺí megfizetésének tekintendő,
amennyiben a vevő a véte|árat banki hitelből fizeti meg. Ez esetben az adäsvétęli szerződést
60 napos fizetési határidő kikotése mellett tulajdonjog fenntartással/fiiggőben tartással kell
megkotni a véte|fu 10 %o-áĺak adásvételi szeruőđés a|źńrásźxa| egyidejrĺleg történő
megfizetése mellett. A vétę|ár banki hitelből töľténő megÍizetése esetén a 60 napos fizetési
határidő az ti|ami elővásárlási j ogról lemondó nyi|atkozat határidej én ek |ejártźú kĺjvętő napon
kezdődik.

Kérem az a|ábbi hatźr o zat j avas l at el fo gad ás át.

Határozatijavaslat

é,l (.......hó .....nap) szttműYárosgazdtllkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban 35446/0lĘ116 he|yrajzi számon nyilvántartot|
természetben a Budapest VIII. keľíilet, Karácsony Sándor u. 14. fsz. 15. szám a|atti,15 m'
alapteľületu raktárra vonatkozó eladási aján|at bér|ő részére töľténő megküldéséhez, a
vételárclak, az e|készult foľgalmi értékbecslés valamint a Rendelet alapjźtn a forgalmi érték
100 oÁ-ában, azaz 1.600.000,- Ft összegben töľténő kcĺzlése mellett.

Felelős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. vagyon9azdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 I 5. november 7.

2) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szęrinti eladási
aján|at kiküldésére és az adźsvéte|i szerződés megkĺĺtésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatarido : 2015.január 8.



A döntés végrehajtásźttvégzo szęrvęzeti egység: Józsefuárosi Gazdálkođási KözpontZrt.
A lakosság széles kĺĺrét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javas|ata a
közzététel módjára: a honlapon.

Budapest, 2015. november 30.
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