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A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb sé g s zi'iks é ge s.

Tisztelt Y tr osgazdtllkodási és Pénzügyi B izottság !

I. E|őzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Üilői úIt^14. (bejáľat a Baľoss u.^11. felől) szám
a|atti, 36753ĺ0ĺN53 hlrsz-u, utcai bejáratú, ťoldszinten (f06 m') + galériaszinten (73 m,) elhelyezkedő,
279 m2 alapterületű helyiség, amely az iĺgat|an.ĺyi|váĺtartásban klubhelyĺség besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatiHázkeze|o Iľodája a fęnti helyiséget 2013. augusztus 23-án vette birtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiségcsoport felújításra szorul, (4) besorolású,
rendeltetéss zeru használatra alkalmas.

II. Indokolás

Az ĺjnkormányzati tulajdonú ĺ.ires nem lakás célú helyiségcsoport nyilvános egyfordulós pźiyázaton történő
béľbeadásáh oz bérbeaďői döntés szükséges.

III. Tényállás

Avizőrás helyiségre azÓnkormáĺyzatközos költségfizetési kotelezettsége: 42.050.- Ft/hó.

A Grifton Property Kft. 2013. július 10-én készített értékbecslése szęrint a 36753lOlN53 brsz-ú, 279 m2

alapterü|etű, utcai bejáratll, ťoldszinti nem lakás célú helyiség forgalmi éľtéke: 57.ó00.000'- Ft. A
f48l2013. (VI. 19.) számű Képviselő-testtileti hatźlrozat II. Fejezet 7.pont1a éĺtelmében, abban azesetbena
helyiség bérbeadására, versenyeztetés, vagy páIyázat útjan keľül sor, a minimális bérleti díjat a helyiség Afa
nélktili beköltözhető foľga|mi éľtékének 80 oń-ít alapul véve kęll meghatfuozni, enĺek osszege
46.080.000,- tr't. Amennyiben a pźiyázatban a béľbeadás során végezhető tevékenység nem keľül
meghatźrozásra, űgy az a|ap bérleti díj mértéke a helyiség Áfa nélktili beköltözhető foľgalmi értékének 8 %-

ą azaz a számított bérleti tisszeg: 307.200,- Ft/hó + Afa.

A fenti címen lévo helyiségcsopott a fiildszinten és az abból megközelítheto galéľia szinten helyezkedik el, a
Baross utca felől kozelíthető meg. A ťoldszinti ľész több kisebb és ery nagyobb helyiségre osztott. A
nagyobb helyiségrészben van kialakítva a konyha. Az lďvar felé is vaĺ bejárat, itt található a WC és a
mosdó. A galéľián egy helyiség van. A helyiségcsopoľt jelentős ľészén álmennyezet |ett kiépítve. A
belmagasság 2,4-3,6 m közö'tt vá|tozik. A Baross utcai fľont fémszerkezetű, üvegezett portá|ajtó és ablak
van' fix fémráccsal, amely közepes állapotú. Az udvari bejfuatű ajtő faszerkezetu, nyitható fémľáccsal
kiegészített, szintén közepes állapotú. A belső ajtők faszerkezetíĺek felújításra szoľulnak. A padozat beton,

amely a földszinten pvc-vel' szőnyegpadlóval, paľkettźxa|, járő|appal burkolt, k<izepes állapotúak. A falak
vakoltak, |ambériázottak, tapétázottak, festettek' csempézettek, szintén közepes állapotúak. A ftĺtést

társashäz szo|gá|tatja, a hőleadók radiátoľok. Ahasznźůati meleg vizet elektľomos vízmelegitő adja.

IV. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló
35lf0l3. (VI. 20.) számls ľendelet 2. $ (1) bekezdésę értelmében a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat-
és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésrę a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) b) pontja hattrozza meg. A Rendelet 7. $ (2)



bekezdésę a|apjźn, ha onkormźnyzat rendelete vagy a Képviselő-testület határozata mást nem tartalmaz, a

tulajdonosi jog gyakorlój ahatározzameg, hogy metyik vęrsęnyeztetési eljáľást kell alkalmazni.

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabáIyait, a versenyeztetési eljárásokról szóló 428lf0I2. (xII. 06')
számuKépviselő-testíiletihatározattaľtalmazza.

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének 428lf0l2. (XII. 06.) számú Versenyeztetési
Szabá|yzatát a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tlilajdoĺában á1lrő vagyonelemek hasznosítása és

tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerző kiválasztására kell a|ka|mazni, ha a"

veľsenýáľgyalás tartása jogszabźiy a|apjźn kőte|ező, vagy a tulajdonosi jogköľgyakoľló előírta, hogy a

vagyont versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruházĺi.

A Versenyeztetési Szabá|yzat 29. pontja értelmében a nęm |akás cé|jáľa szolgáló helyíség bérbeadására
meghirdetett pá|yázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testület nem lakás céIjára
szo|gáIő helyiségek béľleti díjárőI szóló határo zatában az ađott helyiség kategőiáľa meg}latározott bérleti díj
I00 oÁ-a képezi.

A helyiségbéľ alapjául a 24812013. (VI. 19.) számű Képvise|ő-testülęti hatźlrozat szolgál. A Kt. hatarozat II.
fejezet 7 . pontja értęlmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata
szerint aktua|izá|t bekölt<jzhető foľgalmi éftéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség béľbeadására,
versenyefetés vagy pá|yázat ritján kerül soľ, a minimális béľleti díjata helyiség AFA nélküli beköltozheto
forgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatározni. Nyilvános pá|yáztatás esetén önkormányzati
éľdekből a minimális bérleti díj a beköltözhető forgalmi érték 80 %-nál kisebb éĺékben is meghatározható
azza|,hogy ez az éfték nem lehet kevesebb a beköltozhető foľgalmi érték 50 %o-ná|. A Képviselő-testtilet 7.

pontja értelmében amennyiben a pá|yźnatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem keriil
meghatározásra, ilgy az a!ap bérleti díj méľtéke a he|yiség Áfa nélktili beköltözhető foľgalmi éftékének
8oÁ-a.

A páIyázat megjelentetésével kapcsolatban kb' 160.000,- Ft hirdetési költség felmerĹilése lenne várható
abban az esetben, ha az onkormányzat a fe|hívást napilap, hirdetési ujság ttján ís közzétenné, ezért
tapaszta|ataink alapján nem javasoljuk a hirdetés napilapban toľténő megjelentetését. A pá|yázati felhívást
kozzétesszúk a Versenyeztetési szabiiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros
Konnáryhivatala VIII. keľtileti Hivatala okmányiľodáján, va|amint a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivatala hirdető tźb|áján, a vagyonügyleti megbízott
i.igyfélfogadásra szo|gźtló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáľos című helyi lapban, az
onkoľmányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésľe álló internetes hirđetési
portálon.

V. Döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a Budapest VIII., Üllői út la. @ejáľat a Baross u. 11' szám felől) szám a|atti ingatlanon belül
elhelyezkedo, 3675310lł153 hrsz-u,279 m, alapteľületű utcai bejáratú földszintí + ga|énaszinti nem lakás
célú Ĺelyiség béľbeadására nyilvános egyforduló s pźl|yázat kiíľását, 3o7 .2Oo,- Ftlhő + Áfa minimális béľleti
díj összegen.

A felhívás kozzététe|&e a Versenyeztetési szabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak megfeleloen a Budapest
Főváľos Kományhivatala VIII. keľületi Hivatala okmányiľodáján, valamint a Budapest Főváros VIII.
keľi.ilet Józsefváľosi onkoľmányzat Po|gármesteľi Hivatala hiľdető tźb|áján, a vagyontigyleti megbízott
ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáľos című he|yi |apban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésre áIIő internętęs hirdetési
poľtálon kerĹil sor.

vI. A diintés céIja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a nyilvános egyfordulós pćűyázat kiírását, mivel a helyiség frekventált helyen található, továbbá
minél előbbi béľbeadásából befolyó bérleti díj fedezi az onkorm ányzat kozös költség fizetési telüét, és

pźúyázat ľévén vélhetőleg a nagyobb béľleti díj aján|aÍtal még plusz bevétel is valószíntĺsíthető.
Tájékoztatásul közöljtik, hogy aZvgyanezen ingatlanon belül lévő másik helyiség tulajdonosa is érdeklődött
a béľbevétel lehetőségéľől.

Amennyiben a helyiségre kiírt nyilvános pá|yázat eredménýe|en, az onkormányzatnak kiadásként havonta
közös költség Íizetési kötelezettsége kelętkezik, továbbá a helyiség rnűszaki állapota romlik a

kihaszná|at|anság miatt. A helyiség béľbeadása pénzügyí fedezetet nem igényel.



Fentiek aIapjźn kéľem a Tisĺelt Yárosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség nyilvános
egyfordulós pá|yázatra torténő kiírásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...... . '.év. (...hó....nap) . száműYárosgazdźtlkodási és Pénzügyi bízottstlgihatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Ünĺi ĺt 1.4. szám alatt ta|áIhatő,36753l0lV53 hľsz-ú utcai
bejáratű ťoldszinti + galénasziĺti 279 m, alapteľÍiletű, ĺinkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás célú
helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós ptiyázat kiírására 307.f00'- Ft/hó + Afa
minĺmális béľleti díj összegen.

2,) aBizoÍtság felkéri a Kisfalu Kft{ a pá|yázat a Versenyeztetési szabáIyzatrőI sző|ő 42812012. (XII. 06.)
számú a Budapest Józsefoárosi Önkormányzat Képviselő.testületének határozatźlban foglaltak szerinti
lebonyolításra.

3.) a pźńyázati fe|hívást a Versenyeztetési Szabályzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a a Budapest
Főváros Koľmányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodtĘán, valamint a Budapest Fováľos VIII.
kerület Józsefuáľosi ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatala hirdeto tthlrźýán, a vagyonügyleti megbízott
ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében (Kisfa|u Kft telephelyein), a Józsefuáľos című helyi |apban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteri HivataI számára
költségmentes hiĺdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb köľű biĺosítása éľdekében az egyéb
rendelkezésre á1ló internetes hiĺdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft üg1vezető igazgatő
Hattlridő:f}l 3. szeptember 23.
A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. szeptember 6.
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