t

Budapest Főváros VIII. kerĺiletJőzsefvá,ros onkormányzatKépviselő-testĺiletének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľjesztő: Kisfalu Kft
aYátosgazdálkodási
Tfugy:

ELoTERIESZTÉs

és Pénzügyi Bizottság 2OI3. április 2-i ülésére

A

Budapest VIII., Harminckettesek tere 2. földszinti 35635/O/N34 be|yrujzi szám(l,
hatfuozott időre szőIő bérleti joggal terhelt nem lakás céIjára szolgá,Iő helyiség
elidegenítése

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette:Pľibelszki Szabolcs ľeferens

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi B izottság

A CHEHO

KiÍt.2012. december 14-éĺvételi kéľelmetnffitott be az
VIII.' Haľmĺnckettesek tere 2. szám alatti, 35635lO/N34 helyrajzi

!

bérelt, Budapest
számĹl, a tulajdoni lap
szeľint 57 ÍÍÝ,(a béľletiszerzodés szerint 57 m2 + 50 m2 ga\éria) alapteľületú 2I4/I}.OOO
tulajdoni hányaddal rendelkező irodahelyiségľe. A helyiség bérleti jogviszonya ZOL}. augusztus
3t-énkelt bérleti szerződéssel jött létre hatáĺozottidőtaľtamĺa 2015. december 31-ig.

A bérleti szerződés szerint

a

általra

bérlemény hasznosítása: vendéglátó-ipaľi tevékenység.

Az

ingat|an Budapest VIII. kerületében, a Jőzsefváros központ negyed elnevezésrĺ városrészben
ta|áIhatő. Az épĹilet áIlapota összességében jó. A helyiség a földszinten taIźiható, megközelítése
az ltcáró| lehetséges. A helyiség belmagassága: a foldszinten f,4 m, a gal&íálĺ 2,2 m. Az
épületen belüli elhelyezkedése jónak mondható, ablakai a Harminckettesek teréľenéznek. Az
iz|et két részből áll: földszinti helyiség és galéľia.A ga|éria szetkezetíIeg nem tartozk az
ingatlanhoz, atu|ajdoni lapon sem szerepe|. Az értékbecslő a gal'&iát avéte|ár megáł||apításáná]
beszámította. A ga|éria az iĺgat|aĺértékét40 %o-a| ncivelte meg.

Kĺizművek közül elektromos átam vezeték és gá,zvezeték, valamint vízvezetékvan kiépítve.A
f1ÍtéstJunkers gáz fa|i cirko, melegvizes ľadiátorok biztosítjrák. osszességébenaz üzlet műszaki
állapota kĺizepes, a felületképzések közepesek. A bejárati ajtó aluminium keretes, a poľtál
fakeretes, mindkettő hőszigetelt üvegezéstĺ. A galéľián abér|ő split klímát szerelt fel.

Az

ingat|anra vonatkozó értékbecslést2013. január 29-én az Avant.Immo Mérnöki és
Igazságigyi Szakéľtői Kft. (Báľtfai LászLő) készítetteel. A 35635lolN34 helytajzi számí
ingatlan beköltözhető foľgalmi értéke24.130.000,. Ft összegben (fsz. 14.478.000,. Ft, fajlagos
ára: f54.0o0,- FtJÍ|ť, ga\éria 9.65f .000'- Ft, fajlagos fua I93.O40,- Ft/mz) került megállapításľa,
és fiiggetlen szakértő á|tal jőváhagyásľa. A nem lakás céljáraszo|gáůó helyiség esetében avéte|át
a beköltcjzhető forgalmi éÍtékI}ovo-a, azaz24.130.000,. Ft.

A galéria ideiglenes szetkezetu, az épulet tartószerkezete1hez Szervesen nem kapcsolódik, ezért
az ingatlan-nyilvántaľtásba nem bejegyezhető. Az a|apító okirat az építésiszabályoknak
megfelelően készült e|. Az értékbecslésfajlagos négyzetméter átrálban a ga|éria éľtékeis
figyelembe vételre keľĺilt.

'A Budapest VIII., Harminckettesek tere 2. ftldszinti helýség elhelyezkeđéseHVT területet nem
éint, a HVT rendelkęzései az épiletetnem érintik.

A 38

albetétbol á11ó társasházban

együttesen 97

I/1

3 db

önkormźtnyzatí tulajđonúalbetét van, amelyhez

0.000 tulaj doni hányad tartoz1k.

A helyiség bérlęti dija az érvényesbéľletiszerződéssel keľült meghatźrozźtsra, megźll|apitásáná|
cs<jkkentő tényező nem került figyelembe vételre. A helyiség bérleti díjának emęlése évente a
fogyasztói árindęxnek megfelelő.

helýség esetében az elidegenítésmegtéľülését8 év tekintetében kell
albetét havi közĺjs k<iltsége
2013, évben érvényeshavi nettó bérlęti đíjösszesen:
8 év alatt eléľhető bérleti đij(át|ag 50Á infláciőval számolva):
8 évre szźlmítottközös költség (áń|ag 5%o infláciőval számolva):
Közös ktiltséggel csökkentett béľletidíj (8 évľe):
Foľgalmĺéľték

,Ą

A vízőrźxal rendelkező

:

vizsgálni:

10.914,- Ft
212.397,- Ft

24.338.425,-Ft
r.250.628,-Ft
23.087.797,-Bt
24.130.000,- Fr

Az

elvégzett számítás al'apjén megállapítható, hogy a becsült forgalmi értékmeghvlađjaa 8 évre
szźtmitott, közös költséggel csökkentett bérleti díj ĺisszegét,az elídegenítésaz onkormányzat
részéremeg téľtil,ezért javasoljuk a helyiség elidegenítéséta bérlő részére.

Az

onkormźnyzat tulajdonában á11ó nem lakás céljára szolgźůő helýségek eliđegenítésének
feltételeiről szóló 1512005. (IV.20.) számí rendelet 2. $ értelmébena helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi
jogok gyakorlására, a rendeletben meghatźrozott esetekben a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot hata|mazza fel. A nettó 100 millió Ft.ot meg nem haladó, AFA nélkĹil számitott
bek<jltĺjzhető forgalmi értékűhelyiség elidegenítéseesetén a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság, ezen értékenfelül a Képviselő-testtilet dont az elidegenítésľőlés a vételárról, tovźhbá'
dont az adásvételi szeľződésseI, tovtlbbá annak módosításával és megsziintetésével kapcsolatos
kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a dĺjntésaz értéIďlańrtól fiiggetlenül a
Képviselő-testiilet j ogk<ire.

A rendelet 5/A.

$ (1) bekezdése szerint, a 3 hónapon tulbérbe adott nem lakás célúhelýségek az
a|ábbi feltételek teljesiilése esetén elidegeníthetőek:
a helýséget is magźtban foglaló' legalább 10 albetétbő| á||ő épületben az önkoľmźnyzati
tulajdon legfeljebb 3 albetét, vagy
a helýséget is magábaĺ foglaló épületben az önkormányzatibilajđon mértéke50Á alatti,vagy

-

a

helýségértékenem haladja meg a 8 millió forintot.

Jelen ingatlan a fentebb említett három feltétel kcjzül az elso bekezdésben említett feltételnek
maradéktal anul megfele|, az elidegenítésnek akadálya nincsen.

Helyiségek esetében a 11. $ (3) Đ pontja a|apjźln az elidegenítéselőtt vizsgźini kell és az
elidegenítésről és a vételárről' szőIő előterjesztésnek taĺta|maznia kell, különĺjsen aZ
előterjesztéstől számított 5 éven belül bérbe adott helyiségek esetében a közös költséggel
csĺikkentett bérleti díját 8 évrc számitva, az 5 éven tul bérbe adott helýségek esetében 10 évre
szämitva.

A

rendelet 17. $ (1) bekezdése értelmébena helyiség véte|ára az értéI<határtól fiiggően a
Képviselő-testtilet, vagy aYélrosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság áIta| jővthagyott, avéte|át
alapját képezo forgalmi érték100 oÁ-a, amit az adásvéte|i szerződés aláirásával egyidejűleg kell
megfrzetní.

A helýség elidegenítésévelkapcsolatos

döntés

pénzigý feđezetętnem igényel.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség elidegenítésévelkapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.
}íatáľozatĺjavaslat
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) számú Váľos gazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Viírosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) az ingatlan-nyilvantaĺtásban a 35635l0lN34he|yrajzí számon nyilvántaľtott, természetben a

vlil.,

Haľmĺnckettesek tere 2. földszinti, a tulajdoni lap szeľint 57 Íł
alapterületú, határozott idejű bérleti joggal terhelt helyiség fennáItó elidegenítést kizáľó

Budapest

feltételek alólfelmentést ad, és

2.) az ingatlan-nyilvántartásban a 35635 l0l N34 helyrajzi számon nyilvántaľtott, termés zetben a
Budapest vI[.' Harminckettesek tere 2. fłildszinti, a tulajdoni lap szerint 57 m2
alapterületű helyiség véte|áÍát az e|készilt forgalmi értékbecslés,valamint a I512OO5. (IV.
20.) számú' önkormanyzati rende|et alapjan a forgalmi éľték100 %o-ábarl, azaz 24.130.000,.
Ft osszegbenhatározza me1. Egyben hozzá'járuI, hogy a helyiséget ahatározott idoľe szóló
bérleti szerződéssel rendelkező Cř{EHo Kft. a l5l2oo5. GV. 20.) száłm(l önkoľmányzati
rendeletben foglalt, annak megfeIelő tartalmú eladási aján|at szerinti feltételekkel megvegye.
Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: f0I3. április 9.
A dontés végrehajtálsátvégzo szervezetí egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzétételmődjáta
nem indokolt
hirđetőtáb1án
honlapon
Budapest, 2013. március 25.
Tisztelettel:

Kovács ottó
Ĺigyvezető igazgató
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