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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Y ár o sgazdźtlkodási é s P énzügy i B ízottsága

onkormányzat Képviselő-testtiletének

Eloterj esztő : Józsefu áro s i Gazdálko dási Központ Zrt.

on
'S... r..V.,.r'. napirend

EI,OTER,TESZTES

aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2017. szeptembeľ 4-i ülésérę

Táľgy: A Budapest VIII. keľĺilet, Tavaszmező utca 5. szám a|atti,határozat|an időľe szó|ó
bérleti joggal teľhelt önkormányzati tulajdonű helyiség elĺdegenítése

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítętte: Mezei Iľén referens
A napirendet nyilvános ülésęn kell táľgyalni.
A d<j nté s e l fo gad á s áh o z e gy szeru szav azattöbb sé g szüksé ge s.

Melléklet: értékbecslés

Tisĺelt Y árosgazdttlkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. kerület, Tavaszmęző utca 5. szźlm alatti, fijldszinti, 35f45l0lN2 he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, 19 m2 alapterületű, a közös tulajdonból f45ll0.000 tulajdoni hányaddal
rendelkező, utcai bejáľatu önkormányzati tulajdonú üzlethelýség bérlője Mürschbergeľ István
egyéni vźilallkoző (székhely: 1188 Budapest, Kölcsey utca 66. B. épület' ťoldszint I.,
ĺylkźlĺtartási szám: 2189769, ađőszttm 40353742-I-43) volt az 1976. május 17 ' napján kelt, és a

Yźltosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság 66212014. (VI.16.) szttmll hatärozatźpal a béľleti díj
csokkentése miatt2014.július 09. napján módosított, határozat|an idejű béľleti szęrzodés szerint.

f0I6. mtljus f-án Miischberger István egyéni vállalkozó bérlő, valamint Sáhó László Benjámin
egyéni vźi|a|koző (székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 80. I. emelet 5., nyilvántartźsiszám:
50478633, adőszttma:67606122-2.42)kére|met nffitott be társaságunkhoz, amelynek értelmében
Sáhó LźszIő Benjámin egyéni vállalkozó źt kivźnta venni a helyiség bérleti jogát. A
Yźlrosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottság a 71212016. (V[.04.) szźlmű határozatában döntött a

béľlemény béľleti jogának źŁtruhtlztlsáről Sáhó Lźsz|ő Benjámin egyéni vźil'alkoző tészére. Bérlő a
helyiséget papíľ, írőszer, irodaszer és nyomtatvány, hír|ap, folyóirat, időszaki kiadvány, tovźbbá
édesség, ital, ajánđéktárgy, hźnartási vegyi áru, kźwé, tea, egyéb élelmiszer kiskeręskedelmi
tevékenységek céljára vette bérbe a 2016. július 20-źn a|áírt, hattrozatlan időre szóló béľleti
szerződés a|ap1ćn.

Bérlő f0I7. máľcius 6-áĺ véte|í kéľelmet nyrijtott be a helyisé g megvźsär|ására, amelyet jelenleg
is fenntaľt. A Vételi kérelemhez szĹikséges mellékleteket (a béľleti díj megťlzetéséről szóló nullás
igazo|ást, hite|esített bérleti szerzódést) csatolta.

Az ingatlan Budapest VIII. keľületében, a Csarnok-negyedben, aTavaszmęző utcttban, a Lovassy
László utca és az or utca között lévő társashźn fü|dszintjén ta|á|hatő, a Tavaszmezo utcáľő|.

onállóan kozelíthető meg. A lakőht.z 1900 kortil épi|t, zártsorú beépítésű, pince.|fü|dszint+2
emelet kialakítássa|' Az lĺgatlan üzlettéľből, mosdó és WC helyiségből ál1, belmagassága 3,0-3,6
m. A bejárati ajtő fémszerkęzetu, muanyag borítású, nyitható fémľáccsal védett. A faszetkezetu
ablak fix fémráccsal védett. A belső ajtó faszerkęzetu. A padozat beton, járólapokkal burkolt. A
falak vakoltak, festettek, csempézettek. A fűtést és hűtést légkondicionáló berendezésvégzi.
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Az ingat|anra vonatkozó étékbecslést az URBS Ingatlan Kft (Várszegi Dóľa) készítette eI f0I7.
augusztus 11-én, 5.000.000 Ft összegben (fajlagos är: f63.I58 Ft/m) amelyet Gódor LászIő
fi'iggetlen szakérto f017. augusztus 16. napjánjóváhagyott. A nem lakás célú helyiség esetében a
vételáľ a beköltözhető foľgalmi éľték |00%o-a, azaz 5.000.000 Ft.

A helyiség elhelyezkedése HVT területet nem érint. Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt
ingatlanok listáján. A társasházban mindössze 5 db önkorméłnyzatí tulajdonú a|betét van,
amelyhez f.2I8lI0.000 tulajdoni hányad tartozLk. Az épület elidegenítésre kijelĺilésľe keľült a
G azdasági B izottság 5 7 2 l f 00 I. (X. 1 8 . ) szźlmll hatär ozata a|apj tn.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy a kérelmezó a nemzeti vagyonról szóló
20|I. évi CXCVI. torvény 3' $ (1) bekezdés l . pontja szerint át|źthatő szervezetnek minősül.

A helyiség bérleti díja a bér|eti szerződéssel egyidejűleg keriilt meghatźrozásra, megál|apítésánáI
csökkentő tényező nem keľült figyelembe vételre. A helyiség béľleti díjának emelése évente a
fogyasztói áľindexnek megfele|ő.

A helyiség esetében az e|iđegeĺĺtés megténilését 10 év tekintetében kell vizsgálni.

2017. évben érvényes havi nettó bérleti díjak összege:
Avuőráva| rendelkező albetét havi közös köItsége:
10 év a|att elérhętő bérleti díj (ćń|agI% infltrciőval számolva):
10 évrę számított közĺjs költség (źt|agI% inflźrciőval számolva):
Ktiztis költséggel csökkentett bérleti díj (10 éwe):
Foľgalmi éľték:

29.667 Ft
3.920Ft

3.724.590 Ft
492.142Ft

3.232.448Ft
5.000.000 Fr

Az e|végzett szźlmitás a|apján megállapítható, hogy a forgalmi éľték meghaladja a 10 évľe
szźtmitott, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, a helyiség elidegenítése magasabb
bevételt eredményez, mint amennyi a bérleti díjból 10 éves időtanam a|att vźrhatő, igy
elidegenítés az onkormćnyzat sztlmćra megtérĺil.

A helyiség elidegenítése az onkormányzat számára előnyös. A hosszú távú vagyongazdálkodási
koncepció szerint az a|acsony tulajdoni hányad miatt az elidegenítés elsődleges.

Javasoljuk, hogy a Tisĺelt Bizottság járuljon hozzä az ingat|an-nyilvántartásban 35f45/0lN2
he|yľajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. keľület, Tavaszmezo utca 5. szám
alatti, floldsziĺti, utcaibejfuatĺl, 19 fiŕ alapterületű üzlethelyiségľe vonatkoző e|adási ajánlat bérlő
r.észérę tcirténő megküldéséhez, a vételárnak az e|készult forgalmi értékbecslés va|amint az
onkormányzat tulajdonában źů1rő nem lakás céIjára szo|gtiő helyiségek elidegenítésének
fęltételeiről szőIő 32lf013. (VII. l5.) önkormányzati rendelet a|apjźn a foľgalmi érték I00 %-
ában, azaz 5'000.000,- Ft ö,sszegben történő közlése mellett.

II. A beterjesztés indoka

A kéľelemmel kapcsolatos dĺjntés meghozataláraaTisztęlt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A dĺintés céIja a hosszú távú vagyongazđźúkođźlsi iľányelvekben megfogalmazottak teljesítése. Az
elidegenítés az onkormányzat számára kedvező, mert az Önkoľmányzat tęthére felmerülő, az
épület ferľrtaĺásával kapcsolatos közĺis költség ťlzętési kötelezettsége csökken.

Az eladással kapcsolatos dontés meghozata|apénnlgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo\gá|ő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ő 3212013. (uI. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ręndelet) 2. $ (1)

bekezdés éľtelmében a helyiség elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-





testtilet gyakoľolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakorlásáľa, a ľendeletben meghatározott
esetekben a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hata1mazza.fe|. A Ręndelet f . s Q)
bękezdése szerint, a 100 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékű helyiség elidegenítése

esetén aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság, ęzęn értéken felül a Képviselő-testtilet dönt az

elidegenítésről és a vétę|ánől, továbbá dönt aZ adásvételi szerződéssel, továbbá annak

módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikoľ a
döntés az értékhatélrtól fiig getlenül a Képvi sel o-testĹilet j ogköre.

A Rendelęt 5. $ (6) bekezdése alapján a 3 éven tul bérbe adott nem lakás cé|jára szoIgtiő
helyiségek - amennyibęn az elidegenítés ęzęn rendelet alapján e|végzett megtéľülési szźlmitás

a|apján az e\iđegerutés javára megtérül és az elidegenítés jogszabályba nem ütközik - további
köľülmények vizsgtůata nélktil elidegeníthetőek.

Helyiségek esetében a Rendelet 12. $ (1) bekezdés f) pontja a|apján az elidegenítés előtt vizsgá|ni

kell és az e|idegenítésľől és a vételárról szóló eloterjesztésnek taľtalmaznia ke||, kiilönösen az

előterjesztéstől szźtmított 5 évęn bęlül béľbeadott helýségek esetében a közĺjs költséggel
csökkentett bérlęti díiát 8 évrę szćlmítra, az 5 éven tul béľbeadott helýségek esetében 10 éwe
szźlmítva.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése éľtelmében a helyiség vétęIára a forgalmi érték 100 oÁ-a. Avéte|ár
megfizetése a 19. $ (1) bekezdés a) pontja aIapján az adćsvétęli szerződés a|áírźsźxa| egyidejűleg
készpénzben történik. A Rendelet 19' s (2) bekezdése szęrint avéte|fu egyösszegű megfizetésének

tekintendő, amennyiben a vevő a véte|árat banki hitelbo| fizęti meg. A vevő a teljes vételár

kiegyenlítéséig köteles a bérleti díjat megf,rzetni. Amennyiben a teljes véte|źr nem keľül
kiegyenlítésre, úgy a vęvő meglévő bérleti szeľződése a|apján továbbra is a helyiség béľlője
matađ.

A Rendelet 19. $ (3) bekęzdése szerint a vételáľ banki hitelből történő megťlzetése esetén a 60

napos fizetési határidő az źi|ami elővásárlási jogról lemondó nyiIatkozat hatáľidejének lejértát
követő napon kezdődik.

A lakások és helyiségek béľletéľe, valamint az e|idegerutésükľę vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 58' $ (1) bekezdése szeint az

állam tulajdonából az onkormányzat tu\ajdonźtba kerĺ'ilt helyiségre a bér|ot ęlovásárlási jog illeti
meg.

A Rendelet 7. $ (1) bękezdése a|apjźn a helyiséget, a Lakástö,rvényben szabáiyozott elővásárlási
jog alapján értékhatártől fiiggetlenül a bérlő vásárolhatja meg. A béľlon kívül más személynek _ a
bérleti jogviszony megszűnése előtt - csak akkor lehet elidegeníteni, ha a bérlő elővásáľlási
jogával nem él.

Fentiek a|apjánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a dontését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

120|7.(IX.04.) sztmuYtrosgazdźtlkodási és PénzĹĺgyi bizottsági határozat:

AYtrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) hozzájźĺruI az ingatlan-nyilvántartásban 35245l0lV2 be|yľajzi számon nyilvántartott,

természetben a Budapest VIII. keľĹilet' Tavaszmező utca 5' szć.mr alaťti, utcai bejtratu,79 m.
alapterületű, Ĺizlethelyiségre vonatkozó eladási aján\at Sáhó László Benjámin (székhelye: 1145

Budapest, Szugló utca 80. I. emęlet 5., nyilvántartási sztlma: 50478633, adőszáma.. 67606122-

2-42) egyéni vállalkoző bét|ó részéte tĺjrténő megküldéséhez, a vételárnak, az e|kész:d'lt

forgalmi értékbecslés, valamint az onkormányzat tulajdonában á11ó nem lakás cé|jára szo|gá|ő 
tru,Í
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helyiségek elidegenítésének feltételeiről szó|ó 3fl20|3. (VII. 15.) önkoľmányzati rendelet
alapjźna forgalmi éľték 100 o/o-źlban, azaz 5.000.000 Ft összegben történő közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazđáIkodźlsiigazgatőja
Határidő: f}ll1 ' szeptembeľ 4.

2.) felkéri a Jőzsęfuźlrosi Gazdálkodási Közpofi Zrt.-t ahatźlrozat 1.) pontja szerinti eladási ajźĺ.i'at
kiküldésére és az adásvétę|i szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodtlsi igazgatőja
Határidő: 2017. o|<tőbęr 20.

A döntés végrehajtásźĺvégző szewezęti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|otetjesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététel mődjźra: a honlapon.

Budapest, 2017 . augasztus 29.

Bozsik István Péteľ
v agy oĺgazdálko dási igazgatő
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