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Előterjesztő: Kisfalu Kft ą{
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ELoTERIESZTÉs

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. június 17-i ülésére

Táłrgy Budapest VilI., Bacsó Béla u. 6. a|atti,34837/OlN4he|yrajzi számon nyilvántaľtott földszinti 27 m2

. alapterületű nem lakás cé|jára szolgáló helyiségre megktildött eladási aján|at határidejének
meghosszabbítása.

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Drav ętz Réka referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet ĺárgyalni
A döntés elfo gadásáh oz egy szer íi szav azattöbb sé g s züksé ge s

Tisztelt Y ár osgazdá,'lkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények:

Fehér Pálné névvźt|toztatását k<ivetően Melicheľ Kláľa az ingat|an-nyilvántartásban 34837l0lV4 he|yrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Bacsó Béla u. 6. szám a|atti, 27 m2 alaptertilettĺ,
utcai bejáľatú, földszinti, határozott idejíĺ bérleti joggal terhelt nem lakás céIjálra szol'gáůó helyiségľe vételi
szándéknyilatkozatot nyújtott be'

A bérlő által benyújtott vételi szándéknyilatkozat, valamint az e|készu|t éľtékbecslés alapján Táľsaságunk
elkészíttette a helyiség vételárának. valamint elidegenítésének jóváhagyására Vonatkozó előterjesztést. Az
előterjesztés alapján aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a f85lf0I3. (III. 25.) szátműhatározatáva| a
nem lakás cé|jfua szolgáló helyiség véte|fuát a forgalmi éľték 100 %o-źtban, azaz 4.350.000,- Ft összegben
jőválhagyta, valamint annak elidegenítéséhez a !5t2O05. (rV. 20.) szźĺmú,, az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jfua szo|gáĺ|ó helyiségek elidegenítéséről szóló hatályos rendeletben foglaltak figyelembe
vételével hozzá'járu|t' A hatátrozat alapján Társaságunk a 2013. miírcius 27-érl kę|t levelében tá!ékoztatta
bérlőt a bizottsági döntésről, amely értesítést Bér|o 2013. április 2-ánkézhez kapott.

II. Indokolás:

Az e|őterjesztés tárgyálban a dcjntés meghozata|a azéft szükséges, meľt a Islfoos. (tV. 20.) szá'mű

onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján az e|adási aján|at meghosszabbításáró| a bizottság
jogosult donteni.

III. Tényál|ás:

Bérlő a 201'3. őpri|is 18-án érkeztetett levelében kérte az aján|ati kötöttség Társaságunk, illetve amennyiben
ahatáridó lejárna űgy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság általi meghosszabbítását. Társaságunk az
Önkoľmányzat tulajdonában áÄ|ó nem lakás cé|jáĺa szolgáló helyiségek elidegenítésének a feltételeiről szóló
I5l2005. (IV. 20.) számű önkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a szóban forgó ingatlanra
vonatkozó Eladási Ajánlat aján|ati kdtöttségét egy alkalomma|,201'3.június 2-ig meghosszabbította.

2013. május 30.án Melicher Klrára bérlő a banki hitelügyintézés e|hĹlzódására hivatkozva ismételten kértę az
eladásiaj-án|athaĺáridejénekmeghosszabbítÁsát.

IV. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése:

A Béľlő áL|ta|kéÍtEladási aján|attovábbi meghosszabbításátó| az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|1ára szo|gá|ó helyiségek elidegenítésének a feltételeiről szó|ó L5lf005. (rV. 20') számű önkormányzati

rendelet 14. $ (1) bekezdése .a|apján a szóban forgó ingatlanĺa vonatkozó Eladási Ajánlat ajánlati
kötöttségének további meghosszabbitásá,rő| a Tisztelt Bizottság jogosult dcjnteni.



V. Döntés taľtalmának részletes ismeľtetése:

Javasoljuk az eladási aján|at aján|ati kötöttségét, a hatźrozat kézhezvétę|étő| számított 30 nappal
meghosszabbítani. Amennyiben a Béľlő a határozat kézhezvéte|étó| számított 45 napon belül nem Ĺot
adásvételi szerződést, úgy vételi kérelem a|apján, új eljárás keretében, az akkor érvényes rendelkezések
szerint van lehetőség a bérlemény értékesítésére.

vI. A dłintés célja, pénzügyi hat.ása:

A dontés meghozatala fędezetet nem igénye|, az adásvételi ügyletből befolyó véte!fu az onkormányzat
költsógvetési bevételoit ntiveli. Az eladással lĺlegsziĺnik az onkoľmányzat közös költség fizetési
kötelezettsége, ami az e|őteĄesztés készítésének időpontj á.ŕ,an 6.346,- Ft/hó.

Kérem az alábbi határ ozat j avas lat e lfo gadás át.

Határozafr javaslat

... . év . . .. . ..hó . . ...nap száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 34837t0tV4
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. Bacsó Béla u. 6. f<ildszinti, 27 mf
alapteľĺiletű helyiségľe adott Eladási Ajánlat aján|ati kötöttséget, ahatározatkézhezvéte|étől számított 30
nappal meghosszabbítja. Amennyiben a Bérlő ahatározatkézhezvéte|étő| számított 45 napon belül nem köt
adásvételi szerződést, rigy vételi kéľelem alapján, új eljárás keretében, az akkor érvényes rendelkezések
szerint van lehetőség a bérlemény értékesítésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. június 21.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítójének javaslata a kozzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, 2013. június 4.
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