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A Városgazclálkodási és PénzÜgyi Bizottság 20ló. nlájLrs 09-ei Ĺi|ésére

Tárgy: Budapest VIII. kerii|et, Lujza u.4. pinceszint|. szám alatti ĺiľes nem lakás cé|jáľa szo|gáló
he|yiség elidegenítése

Eloterjeszto JózsęfvátrosiGazdálkodásiKözpontZrt., Farkas Örs vagyollgazdálkodási igazgatő
Készítette: Dravetz Réka referens
A napirendet nyilvános ülésen ke|| tárgya|ni.

A d ĺjntés e lfo gadásáh oz e gy szer u szav azattöbbsé g szĹi k séges.

Melléklet: értékbecslés
Tisztelt Városgazdálkodási és PénzÜgyi Bizottság!

I. Tényáltás és a döntés tartalmának rész|etes ismeľtetése

y'. Budapest Főváľos VIII. kerÜ|et Józsefvárosi onkormányzat- (továbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonát

képezi a Budapest VIII. kerü|et,Lujza u. 4. pinceszint l. száIn a|atti,3536610lAl14 hrsz.-ú, utcai bejáratri, 69

m2 alapterü|etu,a kozös tulajdonbo|hozzátarÍ.ozo 59/l.000 tLllajdoni hányaddal rendelkező, üres nem lakás

cé|jára szo I gáló raktárhely i ség.

A helyiség birtokbavéte|ére 2000-ben került sor,azőtabérbevétele iránti érdeklődés nem érkezett.

AhelyiségrefO16.január05.napjánvéte|ikérelmetnyújtottbeĺElagánszemé|y.
Az l900-as években épu|tháza Magdolna negyedben helyezkedik el' a Teleki tér és a Magdolna utca kozötti

szakaszon. Környezetében jellemzően hasonló korú és építésű társasházak találhatóak. A pinceszinti

raktárhelyiség felújítandó műszaki állapotú, tobb helyen vizesedés nyomai |tltszanak. A helyiségben egyedü|

villanyóra található, egyéb közmű méľőóra nincs. Fűtés, illetve víze||átás nincs. A bejáľati ajtó magassága

1,53 m, lépcsője nem lóg bele a járdába, már aza|betéten belül helyezkedik el' A lépcső egy része vasbeton

sz,erkezetíi, a többi része fa' felújítandó állapotú. Atźrsashźzi közös tulajdon felé rende|kezik egy ajtóva|,

amije|enleg le van záwa. A legkisebb raktárhelyiség, ahol korábban a vizesblokk vo|t, a műszaki rajz szerint

már nem tartozik az albetéthei Azingat|an alaptertilete a tu|ajdoni lap szerint 69 m2, az énékbecslő mérései

a|apjän a természetben kerekítve 68 m..

AZ értékbecs|ő javaslatáľa elkészítettijk az a|betét statikai vizsgźt|atźlt, amely szerint a vizsgá|t épü|etszakasz

tartőszerkezete összességében még tűrhető-megfe|elő állapotú. A korábbi nedvesedébő| adódóan kialakult

kismértékiĺ acélgerenda-károsodások fennállnak, de ezek jelenleg még nem befo|yáso|ják a teherbírást.

Az ingatlanra vonatkozó étékbecslést az URBS Ingatlan Kft. (Várszegi Dóra) készítette e| f016. februźtr 24-

én. 
^;z 

ingatlan foľgalmi értékét l.900.000,- Ft osszegben (f7.941,- Ftlm2) áIlapította meg. A fiigget|en

szakértő 2016. ápľi|is f7. napjźln az ingatlan forgalmi értékét 2.090.000,. Ft összegre (30.740,- Ft/m")

módosította. A nem |akás cétjára szolgáló helyiség esetében a véte|ár a bekoltozhető forgalmi érték |00 oÁ-a,

az-a2f.090.000,- Ft.

Az tiľes, nem lakás cé|jtra szolgáló helyiség versenyeztetési e|jarás mellőzésével töľténő értékesítése esetén

avéte|ár a beköltözhető forgalmi érték |00 %o-a, azaz2.090.000'- Ft.

Az onkormźnyzat avízőráva| ľendelkező helyiségre közös költség címén havi ]'670,- Ft kozös költséget,

i I letve 1 .9 47,- Ft céIbefi zetést telj es ít a tár sasház fe| é.

Az ingat|an elhelyezkedése HVT területet érint, a Rév8 Zľt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadályát nem

|áda, miveI a terÍiletre vonatkozóan semmilyen szerzodésben vá|lalt kotelezettség nincs.

A t4 a|betétbő| á||ó társasházban 4 önkormźnyzaÍi tulajdonú albetét van, amelyhez 21411.000 tulajdoni

hánvad tartozik.

A he|yiség elidegenítés érdekében 2016. február 04. napján záro|äsra kerü|t, tekintette| arra,

bérbevéte|e érdekében érdeklodés nem volĹ.
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Az elidegenítés az onkoľInányzaI sztnláľa e|sősorban Veľscl.lyeztctési eIiárás nle|lozésével e|onyos, lllivcI a

helyiség 2000-ben történl biľtokbavételét követoell bérbevéte|éľe nelrr vo|t érdek|ődés, va|anlillt nyilvános
árverés űtján a neĺll Iakás cé|iáľa szo|gáló helyiségek az- cIso alkalonllnaI meghiľdetctt kikiáltási áľon
ritkábban ta|álnak gazdfua. Aľveľés esetén a Képvise|o-lcstĹiIel 47120|5. (|I. l9.) szánlú határozatának
(Versenyeztetési szabályzat) 92.) b.) pontja szeľint a foľga|lni érték 80 oÁ.a a kikiá|tási áľ és amenllyibell
csak egy jelentkezo van' a ĺ.orga|nli éńéknéI alacsonyalrb összegen kerĹi|het értékesítésre a he|yiség' A
Versenyeztetési szabályzat 74') pontja szerint pá|yźzati eljáľás esetén a minimális Véte|árat, ha a Kiíľó
másként nem dönt elso ízberl az ingat|all értékbecs|ésében megá||apított ĺ.orga|mi érték l00 %-a képezi,
azonban a nem lakás céljára szoIgáló helyiségek az eIső alkaIomnlal rneghirdetett áron ritkábban találnak
gazdára, második pá|yázat esetében a minimális vételárat az ingatIan énékbecslésében megá|lapított forgalmi
éťték75o/o-aképezi, ha az e|so áľverés azértvo|t. sikeĺtelen' melt aZ árverés megkezdését nrege|ozően senki
nem regisztrált.

Javasoljuk a Budapest VIII. kerĺi|et, Lujza u. 4. pinceszil"lt 1. szćtm a|atti,3536610lA114 hrsz-ís, 69 m2

alapteľĺiletrĺ, utcai bejáratű, nem |akás cé|jára szo|gá|ő ľaktáľhelyiség versenyeztetési e|járás me|lőzésével
töľténő elidegenítésétllDmagánszemély ľészére 2.090'000,- Ft véte|áľ egyĺĺsszegÍĺ megfizetése
'mellett, igény esetén banki hitel fe|használásáva| a hivatkozott rende|etben meghatározott feltételekkel.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás cé|jára szolgálo helyiségek eIidegeIlítésével kapcsolatos döntés nleghozata|áľa a Tiszteĺt
Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénziigyi hatása

A döntés előnyös az Önkormányzat számára, mivel a használaton kíviili he|yiség bérbeadás útján évek óta
nem kerü|t hasznosításra, ezá|ta| bérleti díj bevétel nem keletkezett, a közos koltség megfizetése azonban az
onkormány zatnak fo Iyamatos köteI ezettsége.

Az ingat|an énékesítéséve| az tnkormányzat költségvetési bevételhez jut, il|etve az tnkonnányzat terhére
felmeľülo, azépu|et fenntaľtásával kapcso|atos kozos költség fizetési köte|ezettsége csökken.

fV. Jogszabályĺ köľnyezet

Az onkormänyzat tulajdonában á|Ió nem lakás cé|jtra szolgá|ó he|yiségek elidegenítésének fe|téte|eirő|

sző|ó 32/f0l3. (VII. l5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rende|et) 2. $ (l) bekezdése szerint: ,,A
rendelet hatá|ya a|átartoző helyiségek elidegenítéséve| kapcso|atos tulajdonosijogokat a Képviselo-testület
gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakor|ására, a rende|etben meghatározot1. esetekben a
Y átr osgazdá| kodás i és Pén zti gyi B i zottságot hata|mazza fe|. ..''.

A Rendelet f.s Q) bekezdése szerint: ,,A l00 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi éftékű helyiség
elidegenítése esetén a tu|ajdonosijogokat gyakor|ó bizoÍtság, ezen értéken fe|ül a Képviselő-testĺ'ilet dont az
e|idegenítésró| és az e|adási aján|at. kiadásáról, továbbá dontaz adásvételi szerzódéssel, annak módosításáva|

és megszüntetéséve| kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékhatártő|

fliggetlenül a Képviselő-testület jogkore.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdés b) pontja szerint, az a |0 MFt forgalmi érték alatti üres nem lakás cé|jára
szo|grílĺi he|yiség, a.mely több mint l évę nęm kęrti|t bérbeadás íltján hasznosításra és a megvásáľ|ásáľa

kérelem érkęzett. tulajdonosi ĺlĺ.ln|.és alapján, veľsellyeztetési eljárás mellözésével is elidegenítheto.

A Rendelet l7. $ (l ) bekezdése a|apján a helyiség véte|ára a forgalmi érték |00 %-a.

A Rendelet 17. $ (8) bekezdése a|apján az üres nem |akás cé|járaszo|gá|ó he|yiség véte|áraa bekoltözhető
forgalmi érÍékéné] kevesebb nem |ehet, a vevot nem il|eti meg a (2) bekezdésben foglalt, a helyiségben
v égzett tevékenység után adható vételáľkedv ezmény.

A Rendelet 19. $ (5) bekezdése a|apján a vevőt nem illeti meg részletfizetésikedvezmény. A vevő avéte|élrat

a 19. $ (1) a) pontjaa|apján egyösszegben köte|es megfizetni, amihez a 19. $ (2)bekezdése a|apján banki
hite|t is felhaszná|bat.

A lakások és nem lakás céljára szo|gá|ó he|yiségek árverésére vonatkozó szabályokat az Önkormányzat
tulajdonában álIó ingatlanvagyon hasznosítására, tu|ajdonjogának átruházásáľa vonatkozó versenyeztetési

szabá|yairó| szo|ó 47l20l5' (II. |9.) számi: képviselő-testĺ'ileti határozat VI. fejezete határozza meg. Fentiek

a|apján kérem aTisne|t Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjék. 
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Határozati javasIat

......./f016. (......) szánlú Yárosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

AYárosgazdáIkodási és Pénzí'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a^Budapest VlIl. keríjlet, Lujza u. 4. pinceszint l' szám a|atti, 3536()10l^l|4 |le|yrajzi
számű, 69 m2 a|apteľĺiletű, utcai bejáratú nem lakás cé|jára szoIgá|ó raktárhe|yiség 2'090.000,- Ft
vételáľon, veľsenyeztetési eljárás meIlőzésével történo elidegenítéséh".|emagánszemély
részére.

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' vagyot.tgazdá|kodási igazgaÍója
Hatźridó: 20l6. május 09.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a hatźrozat l.) pontja szerinti e|adási ajánlat
ki küldésére, va| am i nt az adásv éte|i szeľzódés megkötésére.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiĺĺŕĺ: 201 6' jílnitls l9.

3.)amennyibenD.agánszemé|ynemé|aze|adásiajánlatbanfoglaIthatáridonbe|ü|avéte|
Iehetőségével, úgy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rendelkezések szerint
nyilvános árverésen ke| | meghiľdetni.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt, vagyol.lgazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 30.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodtlsi Központ Zrt.
A |akosság széIes körét éľintő dontések esetén javaslata étel módjára

nem indoko|t hirdetőtáblán

Budapest, 20 l 6. május 03.

honlapon

KÉszÍrpľrp: JózsppvÁnosI G,ą,zpÁlrcoDÁSl KÖZPoNTZRT.

LeÍRrn: DRAVETZ RÉrce Rpľ.eRpNs 6.
PÉNzÜcyt FEDEZETET IGÉNYEL / Npľr,ĺ IGÉNYEL, IcAZoLÁS: e{-'; ĺ^-----
JoGI KoNTR oLL: Żf-u*"u^k*,k4*?

ALJECYZO

BETERJESZTESRE ALKALMAS : JóvÁłłecv1a:

DANADA-RIMÁN
ZÜGY| BlzorrsÁc ELNoKE
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Aktualĺzálási adatlap

Józsefváľosi Gazdálkođásí Központ zrt. -Elidegerlíté,i Iroda

lakás

azonosításĺ adataĺ:

Utcą házľlzám' emelet' ajtó:
HRSZ:

Budapest, VIII. kertilet
Lujzau. 4. pinceszint 1.
3fi66ĺa/NI4

Áz eľedetĺ éľtékbecslés adaŕaĺ:
URBS IngatlanKft

Fajlagos forgalmi éľték:
Az ingatlan foľgalmi éĺéke:
Dátuma:

f7.941,-Ftlm2
1.900.000,- Ft
24rc.02,24.

..]lł.:

és béľlő adataí:
Józsefľárosi

*Áktualĺzált éľÍékek:

Az aknnLizá|ás az eredetí éľtéiib
műszaki áIlapot alapján készĺilt, az akua|irailĺás az eľedeti ér,{kbecsté.'.l 

"sytitt 
éłényes.záÄás az eľedeti ér,{kbecsléssel eg]

.ffi,(M.
IgazsźlsĚllgy iHľ'*ľIn i S zakéľtö
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Tołepüléś (váíos, kerület):

Útca, házszám:
HRSZ:

1086

utca 4. Ą

353ffi101N14

}.lév / |ngat|an tulajdonosa:

Értékelt ingat|an tulajdonosáoak oĺme:

Szé|jegy
Teheńapon (Tul. ĺap l||. olda|) beJegpés:
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É*éľeIgs 20í6. február24.
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A |ikvidációs árték kényszer éÍtékesĺtés k&ühény€lt feltételezÜ érÉŁ rnlyné| az hgaían adottsĄałt és a phc|
viszonyokat t'gk|ntve nem ál Íénd€Íkozésré elegenđô hossaJsfuú ldđartgm az éĺtékesÍbs |ebonyolĺt&árcf.

Meghatérozása a normá plađ éÍlékbó| kĺindłdva szakéÍtőł méĺ|ege|ésseltörtén|' mełynek sor&I a reľddkezésĺe
á6 és a gtikségos id&9rtam v|szonya' va|amint az éľték és az éľtékesÍtés vaĺószĺnilsége kép€zték m€gfonÍolás

Éľgyát.

A megállapĺtott értékek ÁFAt

illil
l l ._.-ż.n'\ /

SlRohya zbltán
lngat|an értl*en #leÉgveéto

szákéÍtđ néqegyzék szám: 04440

INGATI-AN BEiIIUTATASA

fEttét.ekďÉtően k6 ér üg|a a|apra he|yel€ű, pďos80veg bottozatú
6dém. zárćńtdém fafiödém. tágĺa fa|azatta|' bÚsz9Íkez6t ácEotth

KombÍtfokoĘab]
TáJołása:
Átlapota:

Netó ttr{lbte;

Nettó bóĺbeadha|ó tsľůlet

úĺko*ísi KsĺpĺntZĺĹ

lngat|an valós plac| értéke:
lgény-' peť- é6 Eherĺnenteg ál|apotban

í 80 nap éÍtékesĺtési Hl feltéte|ezésÉve|

í e{'0000Ff |aza

Egyítlluó'k||encszázezer foľĺnt

FajlágÖE án
3o1YLoĺŕtt'. atŹnuszoťdrét9lgÍ.
!-ffi Fr, |đlencszáznegy'íełrogy Íď|nt

I ele|(crtđ( s'amll4B ü €s:z'Ífe{ lulaJooÍ|r
hánvad aránvában í 900 000 Ft @t

3, oŚo.aoC -/
Eovmlllló.'|ĺllencszázezer for|nt

nfiégrcndo|Ö kělĚsóÍg ulÜ|däc|ós ártlt l(ěpez|ĺInx! mtve| áz |ngaüant áŕyerÉs kgf€teln belĺt} kĺ'/änJá|(
éńékesĺteni.

|nEatlań ll|rv|dfo lós értéke: ,o",ď. o-, Bk€,€Cc...z
Nvdcszázezeľ foĺint
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Íĺl88 BudspEEÍ. Lujza utcr 4' p|nc.]zlnt ĺ.
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