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Tiszelt Y árosgazdáLkodási és Pénzügyi Bizottság !

A Novotrace Bt. (1083 Budapest, Szigony utca 9-11.; cégjegyzékszám: 01-06-517833;
képviseli: Baranyai Pálné) bérli a Budapest VIII.' Pľáteľ atca 44. (Szigony utca 9-11.)
sztnrl alatti, 3s728l2lV539 heIyrajzi szátlí, I47 m" alapterülettĺ, 4901100.000 tulajdoni
hĺányaddal rendelkező, utcai bejáratta| ľendelkező, ftildszinti tizlethelyiségethatáĺozatlanidejíi
bérleti szerződéssel.
A bérlő kérelmet nyújtott be a bérleti díj 50 o/o-os cscikkentésére vonatkozóan, mivel csökkęnő
bevételeik mellett amegtĺIlapított bérleti díjat nem képesek kigazdálkodni.

A Tisztęlt Bizottság az I340l20I2. (XI. 07.) számű hatźrozatáva| hozzájaru|t a bérleti díj
1 O%-os csĺjkkentéséhez.
Ezt követően a Novotrace Bt jeIezte, hogy a bérleti díj csökkentés méľtéke nem javítja
pénnj;gyi helyzetének javulását, ezért arra k&i a bérbeadót, hogy a bérleti szęrzódést
módosítsa, és az átltaIa bérelt I47 m" alapteľiilehĺ helyiség egy részének bérbevételét tegye
lehetővé. Ez a megoldás méreteiben megfelelő, arryagi|ag elviselhető, elfogadható kiadást
jelentene számukra.
Indoklásában ęIőadta, hogy a béľlemény kettő, egymástól teljesen, t<jkéletesen kĹilönálló,
elszeparáIt iizletből á1l, amelynek kettő bejarati ajtaja van, külön viz., és villanyórával van
felszerelve, a tźNfütés is le van vá|asffia. Ezen tényeket az &tékbecslést készítő Gľifton
Property Kft is megeľősítette. A20I2. október 16-ankészített Ingatlanforgalmi Szakvélemény
szerinti forgalmi éľtéke: 16.500.000,. Ft. Így a helyiség kettéválasztásáva| nem séľĹil a25 MrFt
feletti foľgalmi éľtélď helyiségek hasznosításaľa vonatkozó versenyeztetési kötelezettség'
Az onkoľmányzat Hźľ:kezelő Iĺoda helyszíni szemlén készĹĺlt jegyz(iki)nyvében
megźi|apította, hogy a két helyiségrész egymástól teljesen |evá|asztott iizlethelyiségbőI źi|,
légköbmétet a|apt áta|arrydíj aLapjan ťĺzetik a tĺívflĺtést, a helyiség két külĺin albetétként
tciľténő hasznosítása műszakilae lehetsé ses.

"Az 539 albetét sztlmú, |47 !ł alapteľületrĺ üzlethelyiség helyett, 2 đb - baloldali 74 m2
alapterülehĺ, jobboldali73 m" alapterületrĺ _ helyiség kerül kialakításra és albetétesítéste.Ez a
vá|tozás a tcjbbi albetétet nem érinti, sem alapteľület, sem tulajdoni hanyad tekintetében.



Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság adja hozzájarulását az A|apítő okirat módosításiĺhoz,
mivel bér|o ezzel a megoldással péĺlzligyi|eg előnyösebb helyzetbe kerĹilhetne, és nem
kényszerülne hosszú évek óta taľtó tevékenységének a keriiletben való megszĹintetésére, a
bérlemény v isszazdźsáĺ a.

Két kisebb alapteľiilettí tizlethelyiséget az onkoľmanyzat jobban fud hasznosítani, mint egy
nagy a\apteľülettit. Az egyik helyiség tekintetében továbbra is béľlővel fog rendelkezti a
béľleti szerzóďés módosítását követően, míg a másik helyiséget bérbeadás vagy éľtékesítés
útjarr lrasznosítja az onkorrrrźĺ.lyzat. A bérlő a jelenlegi bérleti díjat fizett az AIapítő okiľat
ingatlan-nyilvantaľtásba töľténő bejegyzését követő bérleti szerzőđés módosításig.

A Tisztelt Bizottság Alapító okirat móđosításának elfogadása esetén kezdeményezzijk
taľsashazi közgyĹilés összehívását. A sztikséges dokumentumok megléte esetén, u t|j

helyiségek ťoldhivatali ingatlan-nyilvríntartásban torténő átrezetése esetén módosításra
kerülhet a Novotľace Bt bérleti szerzódése. Az Alapító okirat módosításrának költségeit az
onkormrĺnyzat viseli.
Az 546 albetétbőI álló tláľsashazban 27 önkoľmźnyzati tulajdonú albetét van, amelyekhez
egyĹĺttesen 5 . 5 90/ 1 00. 00 0 tulaj doni hĺínyad tartoz1k.

A Budapest Józsefuaĺosi onkoľmźnyzat vagyonĺĺľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásrĺról szóló 6612012. (XII. 13.) szźlmí önkoľmanyzati rendelet 17. $ (1) bekezdés ab)
pontja a\apjźn 100 MFt alatti foľgalmi értékű ingatlan esetében a vagyonhasznosításĺáĺól a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni. Az onkoľmźnyzat fulajđonában
á1ló nem lakás céljára szolgáIő helyiségek eliđegenítésének feltételeiľől szóló I5l2005.
(IV.20.) szźlmű rcnđelet 2. $ (5) bekezdés éľtelmében: Az elidegenítéssel kapcsolatos
döntések előkészítése és végrehajtása, valamint az e|ídegenitési feladatok összehangolása a
feladattal megbízott vagyonkezeLó szervezet feladata. Ennek keretében különösen végzí: (a)

pontja) a tźĺrsashźni alapítő okiľatok és módosításuk elkészíttetését, az ingatlan-
nyilvrántaľtásban v aIő átv ezettetését.

Az alapítő okirat módosítása cé|szeru, mivel két kisebb alapteľĹiletrĺ helyiség jon |étre, ezért
azok haszslosítása könnyebb. Az a|apítő okirat kĺiltségeiľe a fedezet a 2013. évi átmeneti
gazdá|kodźlsról szóló 6412012. (XII. 13.) számu önkoľmanyzati renďeIet a|apjźn, a 11602
címen biztosított, amelynek költsége az onkoľmźnyzattal kötött és érvényes megbízási
szerzőđés 24.8. poĺtja alapján Z-szet 15.000,- Ft + Afa, mivel a módosítás közös tulajdont
nem éľint, és egy albetétből két albetét jön létre. Javasolt a kĺĺltségek béľlővel töľténő
megosztása, tekintette| ana, hogy az onkoľmanyzatnak és a béľlőnek is éľdeke az okjtat
módosítás.

Kérem a tísztelt Bizottságot, hogy az A|apítő okirat módosításával kapcsolatos dĺjntését
meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

...l(,.. év . ......hó . ....nap) szźtm'úYtrosgazdźl|kodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy
1. tulajdonosi Llozzájarulásat ađja a 3572812 helyrajzi száĺnon nyilvĺántaľtott, teľmészetben a

Budapest VIII., Práter u. 44. (Szigony ltca 9-I1.) szám alatti épület Alapító okiratrának



módosításához, az 539 a|bętétszźtmí, I47 m2 alapterületrĺ ingatlan két helyiséggé tĺiľténő
Ieváůasztásíhoz, egy 73 m2 és egy 74 m2 alapterületrĺ helyiségľe.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a 3572812 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII., Práter utca 44. (Szigony utca 9-1 1.) szám alatti éptilet Alapító okiľatanak
módosítását készíttesse el az 539. albetétszźmttl, I47 m, alapterülehĺ ingatlan két
helyiséggé töľténő váIasztásával, Az Alapító okiľat módosítasának kĺiltségetit 50 o/o-bart

vá||aljaa Budapest Főváľos Józsefuaľosi onkoľmanyzat, aköltségek 50 %-at a Novotrace
Kft béľlőľe teľheli át.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013. februaľ 04.
A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dcjntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététel módjráľa: nem igényel

Budapest, 2013. jaĺuár 23.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő

KÉszÍrpľrp: KIsľaruKľr
LBÍnr.q': Mlľ,zpĺIRÉx nľpBRpľĺs

PÉľzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL /tĺplrĺ IcÉNyEL, IGAZoLÁS: ą.-u)c Ą

ôn ą-(J't

JOVAHAGYTA:

]Ecvzo

6Ą lt,l1. ( 1tĺĺ' ĺJ. )

a--:äż *UU ń J

yl BzorrsÁGELNoKE

e


