Budapes t J őzseÍválrosi onko rmányzat
Képviselő-testület e számára
Előteľj esztő

:

dr. Pesti Iv ett igazgató ság elnöke

A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2016. április

Táľry: Javaslat

a Budapest
alapítására

vilI.

. sz. napirend

7.

kerület, Baľoss utca 111./c szám alatti ĺngatlan társasházzál

A napiľendet nyilvános tilésen kell tĺáľgyalni, a hatiáľozat elfogadźsźůlozegyszeru szavazattóbbség
szĹikséges.
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Hatźr ozati i av aslat a bizottság szőĺnőr a:

A

Vráľosgazdálkodrási és Pénnigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őtĄesztés
mestiĺÍsvalását.
Tisztelt Képviselő-testtilet

I.

!

Tényállás és a diintés taľta|mának ľészletesismertetése

A Budapest VIII. kerület, Baross utca 11I./c számalaĘi,35728/28he|yrajzi számon nyilvéntartott, |728
m2 alapterületíĺ ingatlan osztat|an közös tulajdonát képezi 2196/10000 arányban (1 db helyiség) a
Fővrárosi Közterĺilet-fenntartó Nonprofit Zĺt.-nek,4384/10000 aľlźnybaĺl(1 db helyiség) a Budapest
Fővĺáľos onkormĺányzatźnak és 3420/10000 arányban (2 db helyiség) BuđapestFőviáľos VItr. kerület
Józsefuĺárosi onkormrányzatźnak(a továbbiakban: Önkormźnyzat).Az épületben 4 db helyiség van.
ingatlanon belĺil a onkormányzat tulajdonźiképező 377 |rt, valamint 9I fiŕ (összesen 468 fiŕ)
alapterületiĺ, utcai bejfuatű, ftjldszinti nem lakás cé|jźraszol.gźůő helyiségek bérlője a Jégcsillag Kft.,
(cégsegyzékszím:01 09 568138, székhely: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2., adősrÁm: 12242737-2-47,
képviseli: Szecsei Krisztina ĺig1rvezető). Az ngat|anok hat-ĺĺrozott idejĺĺ'2019. december 3l-ig szóló
béľletiszeľződéssel, élelmiszer- ital, vegyes keręskedęlem céljáľa keľültęk bérbeadásra.

Az

A

tulajdonosok részérő| az lngat|allrlal kapcsolatban felmerülő fenntarhási és működési költségek
megosztása,azegyébfelujíüási,beruhazásiigény*ľ9gvalq..-..lĺł'-'ŕazingat|anosztatlanközöstulajdoni
?Üi'ň ľ'4ÁRt 3|I
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- indokolttá tették, hogy a tulajdonosok képviselői fetvegyék a kapcsolatot
egymással és egyeztessenękaz ingatlan további jogi sorsát illetően. Ezen egyeztetések soľán alakult ki
a felek képviselői között az az egységes álláspont miszerint az lngatllaĺft a tulajdonosok közösen
társasházzá a|apitják, annak arányos költségviselése mellett.

jellegére tekintettel

A Fővárosi

Közterület-fenntaľtó Nonprofit Zrt' |evé|ben erősítette meg, hogy az ingat|an tfusashźvzá
a|apításźlhozhozzźĘáru|anájukesőköltségekviselésével.

Budapest Főváľos onkormányzata Tulajdonosi, Gazdasági- és Közterület-hasznosítási Bizottságamźr

hozzt$ ź;ĺ'r;Jtaz ingat|an tźlr sashźnzá alapitásźúloz az a|źbbiak szerint :
,,támogatja a Budapest, VItr. kertilet , 35728128 he|yrajzí számű, Baross u. 1 1 1 ./c szźtm a|atti, 1728 m2
alapteľületrĺ, kivett źlruhź.zmegnevezésű ingatlan 11y5a5;\álz,zźttöľténő a|apításź/- azz'ą,|,|16gy atźrsasház
miĺszaki felméľését,továbbá a társashźni okiľatokat, így u a|apitő okiľatot, valamint a szervezeti- és

működési szabźiyzatot Budapest Józsefuĺáľos Önkormrányzata tulajdonostiárs végeztesse, illetve
készíttesseel. Vállalja továbbá atársashźazá alapitźs költségeinek Budapest Főváľos Onkormányzata

tulajdoni hanyadára jutó költségeinek megfizetését a 887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
e|őir ány zat teľhére, maximum 1 00. 000. -Ft <isszeg eľej éig.''

Az Önkormányzatrészérő|a tulajdonosi döntés meghozata|traa Képviselő-testĹilet jogosult.

A

tarsasház tulajdont aLapítő okirata, illetve a műszaki dokumentáció elkészítésérea Józsefuĺárosi
GazđákodźlsiKöąpont Zrt. kerctmegállapodással rendelkezik.

A társasházzá

-

a|apitás költségei az a|ábbiak szerint alakulnak:
műszaki fęlmérés,alapíto okiľat szerke sztés: 4*37,Oo0,- Ft

+ ÁFA/ďbet ét, azaz 148.000,. Ft + ÁFA
ftildhivataIiigazgatási szo|gá|tatási díj: 4*6.600,- Ft/albetét, azaz26.400,- Ft (ÁFA mentes).

A költségek tulajdoni hányad
terhęk érintik:

-

arányában történő megosztása a|apjźn, azegyestulajdonosokat

Főváľosi Közteľület-fenntartó

azalábbi

Nonprofit Zrt.:bruttő 4|.276,- Ft + 6.600,- Ft

Budapest Főváľos onkormrányzata: bruttó 82.40f,- Ft + 6.600,- Ft
Budapest Józsefuiárosi onkornrĺányzat: bruttó 64.282,- Ft + 13.200,- Ft.

Fentiek alapjźn a társashźu tulajdont a|apitő okirat elkészítéséhezés az alapító okiĺat ftildhivatali

nyilvźntartásba vételéhez a másik két tulajdonos képviseletre vonatkozó meghatalmazásais szfüséges
lesz, mel1.nekbęszerzése folyamatban van.

A fentebb leírtakra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestiiletnek, hogy a Budapest VIII. kerület,
Baross utca 1|1./c szám alatti ingatlan tarsasházzá a|apitásźthoz jfualjon hozzá, valamint eľnek
lebonyolításáva|, az alapító okirat elkészítésével
bizza meg a Jőzsefvfuosi Gazdálko dásiKozpoft Zrr.t. Az társashźzzáa|ap.ítás költségeit Budapest Főváros onkoľmányzata, aFővárosi Köĺerület-fenntartó

Nonproťrt Zrt. és azOnkormźnyzat viseli a tulajdoni hanyaduk aĺźnyában.

II. A beteľjesztés indoka

Az

ngat|arl tźrsasházzá a|apitźsa a Képviselő-testÍilet hatáskörébe tartozik A Fővárosi Kĺjzteriilętfenntartó Nonproťrt Zrt., va|amint Budapest Fővĺĺros onkormányzata lrásban és hatarozatban is
megeľősítette az ingat|an tźtrsashź,zzáalapítísiránti kezdeményezést'

m. A döntés célja, pénziigyi hatĺĺsa
A döntés céIja a Budapest VIII. kerület,

Baross u' 1 1 1./c szźlm alatti ingatlan társasházzá alapitása, a
fenntaľtási és működési költségelďfeladatok jogszerű és a tulajdoni arányoknak megfelelő viselése.

AdöntéselőnyösazÖnkoľmányzatszámźra'mivel azlngatlantérsashźnzáa|apitásáva|azijzemeltetési,
fenntartási és felujíľási költségek is a tulajdoní hányadok arźnyźhanoszlanakmeg és az Onkorĺnźnyzat
a saját ingatlanát illetően szabadon hozhat tulajdonosi döntést, a többi tulajdonostáľshozzź|źru|ašatdl
fiiggetlenül.

Az a|apitő okirat készítésénekköltsége albetétenként37.000,- Ft + ÁFA, a fijldhivatalí szo|gá|tatási díj
6.600,- Ft. A számla kifizetésére a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. á|ta|akozszo|gźtltatasi díjbój
keriil sor. A másik két mlajdonostárs részéreaz a|apitő okirat módosításanak költségeit a Józsefuĺárosi
G azdáLkodźlsi Központ Zrt. számLźzza kj.

łť

rV. Jogszabályi köľnyezet

A Budapest Józsefuárosi Ónkormányzat vagyonáről

és a vagyon feletti tulajdoni jogok gyakorlásaľól
rendelet 50.$ (1) bekezdés b) pontj aa|apjánaKépviselő.testĺilet
határoz az Oĺlkormányzat résztulajdonában lévő éptilet tfusashánzá aĺakíüásával és az ilyen társasház
me gszüntetésével kapcsolatos önkorm ány zati ĺállráspontról.
sző|ő 66/2012. Cxtr.13.) önkormányzati

Fentiek alapjĺĺnkérem a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy az épület tfusashtzzá a|apitásával
kapcsolatos đtjntésétmeghozri szíveskedjen.

EIatározzŕr javaslat

A Képviselő-testĺilet úry dönt, hogy

1)

hozzźĄáru|

a Budapest VIII. kerĺilet, Baross utca

társasházzáalapitÁsźłloz.

lll.lc

szátm alatti' 357f8/28 Ívsz..ű épület

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hat-ráľidő: 201 6. źryri|is 7 .

2)

felkéri a Józsefuráľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VItr. kerüle! Baross utca 111./c
szám a|atti,35728/28 hrsz.-ú éptilet tźrsashźzalapító okiratĺának elkészíttetéséreés a Földhivatali
elj áľás bonyo lítĺásáľa.

Felelős: Józsefurírosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodésiigazgatőja
Haüáľidő: 2016. źtprĹLis 7 .

3)

hozzźĘáĺu|,hogy a társasháazá alapíŁás költségeinek ťlnanszírozása az Ónkorményzat és a
Józsefuárosi Gazdálkodási Kö4pont Zrt.közótt fennálló Közszolgáltaüĺsi Keretszeruődés terhére
törtéqien. Felkéri a Józsefvárosi GazdálkodĺĺsiKöąpont ZrĹ-t, hogy az a|apítő okirat költségeit a
tulaj doni hĺĺnyadok aĺátnyátbanterhelje ki a tulajdonostĺársak részére.

Felelős: Józsefrráľosi Gazdálkodĺási Központ Zĺt. vagyongazđĺálkodási igazgaÍója
Hatĺáľidő: f0I6. źtprL|is 7 .

A döntés

végľehajtĺását végző szervęzetiegység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKözpontZrt.
lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén az előterjesztés e|őkészÍtőjénekjavaslata aközzetéte|
mőđjára: a honlapon

A

Budapest, 2016. máncius 29.

,ł,ľ,ď
igazgatőság elnĺĺke

Törvényességi ellenőľzés :

Danada-Rimán Edina
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Főváľosi Közterület-fęnntaľtó Nonprofit Zĺthoz.zźtjánlló levele
Budapest Fővĺáľos Főpolgáľmesteri Hivata|Yagyongazdálkodási Főosztĺíly hozzátjaĺu|ó levele
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PF.: í439 Budapest, Pf.637
TEL.: +36 1 459 6700
FAX: +36 1 459 6860

WEB: www.fkf.hu

E-ĺiJAlL: fkÍzrt@fkf.hu
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Vagyongazdá|kodási Igazgatóság
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1083 Budapest, Losonci u. 2.

Baross u.
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Koszönette| VesszÜk kezdeményező hozzáá||ásukat

a|apításáva| kapcso|atban.

a Baross u.

,|,|Ilc alatti ingatlan társasházzá

Ezúton nyi|atkozunk, hogy az ingat|an társasházzá a|apításához hozzĄáru|unk a meghatározásra

kerü|t ránk eső kö|tségek vise|ésével.

Az a|apító okirat tervezetét és a társasházzá alapítás dokumentumait e||enőrzés és e|ózetes
jóváhagyás cé|jábó|, e|ektronikusan Pa|ágyi Péter (pa|aqvip@fkf.hu) ko|légánk részéree|küldeni
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Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
Vagyongazdá|kodási lgazgatóság
Czuppon Zsolt
mb. irodavezető
1083 Budapest,

Loson"i,.z;fogtÁ

ügyintéző: Mészáros Beatrix dr'
{

.

+36 1 327-1327

a
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Meszaros. Beatrix@budapest. hu

tárgy:

Budapest, Vl||' ker. Baross u. 111

szám a|atti
alapítása

épü|et

Hivatkozássa| 2016' február 3-án kézhez vett, a Budapest, V|I|. ker. Baross u.
111tc' szám. a|atti, a Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Kozterület.
fenntartó Zrt,. és a Budapest Józsefvárosi tnkormányzat közös tu|ajdonában

|évő épÜlet társasházzá a|apítására vonatkozó |eve|ére az

a|ábbiakró|

tájékoztatom.
Üdvözö|jÜk

az ingat|an társasházzá a|apítása iránti konkrét kezdeményezésüket!

Főosztá|yunk támogatja azt a javaslatot, hogy a nevezett ingat|an egyik
tu|ajdonosa, a Budapest Józsefvárosi onkormányzat készíttessee| az épÜletre
vonatkozó műszaki dokumentációt és az a|apító okiratot is; tájékoztatom
azonban, hogy a felmerü|t kö|tségek e|fogadásárő| az a|apító okirat jóváhagyása
és a|áírása vonatkozásában i||etékes fővárosi dontéshozó szerv jogosu|t
határozni'
Javaso|juk, hogy az a|apító okirattal egyidejű|eg keru|jon e|fogadásra a majdani
társasház szervezeti- és működési szabá|yzata ( a továbbiakban: SZMSZ ) ĺs a
fentiekkeI megegyező eĺőkészítésben.

Vezérigazgató Asszony szóbe|i kérésénekmegfe|e|ően tu|ajdonosi dontést
készítünke|ő a soron kovetkező Ü|ésre a társasházzá torténő a|apításra
vonatkozó fővárosi szándékra és költségvise|ésre vonatkozóan, melyet
kovetően intézkedni tudnak a társasház A|apító okiratának és SZMSZ.ének
e|őkészítésérő|.
.ĺ052 Budapest, Városház utca 9-11. levélcím: 'ĺ840 Budapest teIeÍon: +36 1 327.1117| tax: +36 1 327-1834
I
I

e-mail: LorinczV@Budapesl.hu

í

Az a|apító okiratban a Fővárosi Önkormányzat tu|ajdoni il|etőségének megfe|e|ő
elkü|onÜ|t he|yiség.csoportokat két öná||ó a|betétben kívánjuk szerepeltetni,
je|en|egi ismereteink szerint az egyes he|yiség.csoportok a|apterüĺete 398 és
139 m2.

További együttmŰködésüket és intézkedésuketköszönöm!

Budapest, 2016' febrLlár
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