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I. Előzmények:

Az onkormányzat tulajdonát képezí a Budapest vlil., 35295 heIyraj"i sziímon nyilvĺántaľtott,
természetben a Budapest VIil.' Mátyás tér 7.8. szám a|atti, 1569 m, alapteľtiletű telek. Az
ingatlan haszĺáIatźraaz Ararly Alkony Kht. és az onkormźnyzat között 1997. augusztus 16-ĺán
béľleti szerződésjött létre, amelyet 1998. novembet 12-én további 10 évre meghosszabbítottak a
Képviselő-testtilet 90411998. (IX.29.) szźtnűhatátozata a|apjtn. Az Aĺarty Alkony Kht. a telket a
fenntaľtásában és tulajdonában, a Budapest VIII., Mátyás tér 6. szźlm alatt múkĺĺdő idősek otthona
tészére pihenőkeľt cé|jaruhaszná|ta, Az Aĺany Alkony Kht. az ingatlanokon, a bérleti szerződésben
foglaltaknak megfelelően, saját kĺiltségéľe az idősek otthonhoz kapcsolódó paľkot alakított ki,
amelyet 2013. április l-től a jelenlegi fenntaľtó az o|ajág otthonok (székhelye: 1154 Budapest,
Bánkút utca 67-69., képviselő: Bodnĺíľ Daniel) hasznosít. Az ingatlarl építési óvezeti besorolása Ll-
VIII-3, az ingat|art-nyilvántaľtás szerint kivett beépítetlen teľiilet. A 2013. augusztus 30-an készült
éľtékbęcslés szerint ingatlan forgalmi éľtéke: 94.140.000,- Ft.

II. Indokolás:

A telek bérbeadásáva| az oĺ.lkormźnyzat bérleti díj bevételhez jut, a jelenlegi haszná|at ľendezése
megtĺiľténik. A bérbeadással kapcsolatban tulajdonosi dcintés szfüséges' amelynek meghozatalára a
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság jogosult.

III.Tényállás:

A Budapest VIII., Mátyás tér 7-8, szán a|atti íngatlarra béľbevételi kérelem érkezett az o|ajág
otthonoktól. A telkek az á|taluk iizemeltetett idősek otthonához pihenőkert cétjĺĺľa kívránjfü
haszná|ni.

Az összesen t569 m2 alaptertilettĺ telek legalacsonyabb bérleti díja 150,- Ftlftŕlhô + Afa, azaz
235.350,- Ft + Áfa/hó.

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése:

Budapest Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat vagyonaĺól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásĺáľő| szőIő 66120|2. (XII.13.) számu önkoľmĺányzati rendelet 17. $ (1) bekezđése alapjĺán:
,,A Képviselő-testĹilet Yátrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága a tulajdonosi joggyakorló
a) a l00 millió Ft-ot meg nem haladó éľtékű
aa) uonkormĺányzattorzsvagyonába nemtartoző Vagyon tutajdonjogźnak átrvházása,



c)
d)
e)

Đ

ab) vagyon hasznosítása esetén.''

Budapest Józsefuaľosi ottkotmtnyzat Képviselő-testĹiletének 42812012. (Xil.06.) szźtmtl
versenyeztetési szabályzatrő| sző|ő hatźrozatźnak 3. pont a) alpontja a|apján,,,nyilvános pźiyźzat
(nyilvános versenytárgyalás), előre meg nem határozhatő ajánlattevőnek sajtó útjrán is meghirdetett
aján|atkétés, amit le lehet úgy is bonyolítani, hogy a felhívásnak megfelelő ajánlatot benyujtók
kcjzül targyalrźs a|apjankeľül kiválasńásra a nyertes''.
A versenyeztetési szabá|yzat 11. pontja a|apjan a nyilvános versenyeztetési eljarás kiírását kozzé
kell tenni:
a) a Budapest Fővaros KoľmĺányhivatalaVlll. kerületi Hivatala okmrínyirođájźn,
b) a Buđapest Fővĺíľos VIII. keľtilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatala hiľdető

táb|ájaÍL
a vagyontigyleti megbízott ügyfélfogadásľa szo|gźiő helyiségében,
a Józsefuaľos című helyi lapban,
az onkormźnyzatés a vagyonügyleti megbízott honlapján,
az onkormźnyzat és a vagyontigyleti megbízott rendelkezésére álló egyéb internetes hiľdetési
poľtálon,

g) az a)_Đ pontokban foglaltakon túlmenően, a Kiíľó dĺintése szerinti más helyen illetve módon.

A hirdetmények kifiiggesztésének iđotartarĺa, valamint a megjelentetés és az ajánlatok
benffitásĺínak hataľideje között legalább 15 napnak kell eltelni.

A hirdetményekkozzétételének költsége nem haladhatjameg a vagyontĺĺľgy foľgalmi értékének az
1%-át. A Kiíró dcjntése a|apjanettőlel lehet témi.

A bérleti díj méľtékének a megá|Iapítása az onkoľmrányzat fr;irajđonában á||ő iires telkek
felépítményeš ingatlanok, gépkocsi-uäaĺot és dologbérlet béľbeađásĺának feltételeiről szólä
59/2011.(K. 07.) önkoľmźnyzati renđelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja aIapján a bérleményt csak
versenyeztetés alapjĺĺn lehet bérbe adni, ha azingatLan foľgalmi értéke eléri, vagy meghaladja a 15
MFt-ot.

A renđęlet 13. $ (1) bekezdése alapjźn ,,Ú; bérbeadás esetén a bérlemény bérleti díjanak méľtékéről
a béľlő kiválasztása során kell megállapodni.

Amennyiben az onkormĺányzat részéről t<jrténik az ajan|attéte|, a bérlemény béľleti đíjáÍLak
méľtékét a Képviselő-testület hatźrozatźtban megállapított bérleti díjak alapjan kell meghatźrozru.

Versenyeztetési eljaľás sorĺín bérbe adandó béľlemény esetében a minimális bérleti díj összegét a
pźiy azati felhívásban kell megj elölni.''

A Képviselő.testület 248120|3. (VI. 19.) szźlmthatźltozattnąk II.fejezet 8. b) pontjaa|apjána
Magdolna negyedben elhelyezkedő telek bérleti díja 150,- Ftĺm'lhő + Afa.

A rendelet 11. $ (1) bekezdésę alapjan a bérleti jogviszony határozott, vagy hatźrozat|an iďőte
létesíthető.

A Nemzeti Vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI' tV. 1 1. $ (10) bekezdése alapjánhatźrozatlan ídore
vagy 15 év hatźrozott időre köthető, amely iđőtaľtam egyszer 5 évre meghosszabbítható.

V. Diintés taľtalmának részletes ismertetése:

Javasoljuk a Budapest VIII., Mátyás tér 7-8. sztlm aLatti ingatlanra páIyázat kiírását, mivel a telek
hasznosítása az onkormányzat számźna bevételt jelent, a haszná|ati jogviszony rendezése egyéb
módon nem biztosíthatő. Javasoljuk, hogy a pźiyázatk'ĺírásźra az a|ábbi feltételekkel kerüljön soľ:
- a telken végezhető tevékenység: pihenőkert
. a minimális bérleti díj összegét235.35},- Ft/hó + Áfa cisszegbenhatźrozzameg,
- az ajźnlati biztosíték <isszege: a minimális 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeg, ame|y a

nyertes pá|yaző részéte az ővadéktészévé alakul át,
- a bérleti jogviszony időtaľtama:hatźrozat|an idő, 30 napos felmondási idővel



- az ingatlan beépítése: az ingat|arca felépítmény létesítése csak a bérbeadó hozzźtjźĺru|ásźxaI
létesíthető, amennyiben a bérlő a bérbeadó engedélye nélktil létesít felépítméný azingatlanon, a
bérleti j ogviszony felmondásra keľĹil.

Fentieken ťti a páLyazati felhívás további elemének Bizottság által tĺiľténő meghatźlrozásaľa nincs
sziikség,mertazokatavonatkozóönkormrínyzatiľendelkezésekrogzítik.

A pźiyazat megjelentetésével kapcsolatban kb. 200.000,- Ft hirdetési költség felmeriilése lenne
vźrhatő abban az esetben, ha az onkoľmanyzat a felhívást napilap, hirdetési újság útjrĺn is
közzétenné, ezétt, tapastĺa|ataink alapjan nem javasoljuk a híľđetés napilapban történő
megjelentetését.

A pźiyazati felhívást közétessztik a Versenyeztetési szabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővłĺľos Kormrĺnyhivatala VIII. keľiileti Hivatala okmĺányirođájźn,
valamint a Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuáľosi onkormáĺyzat Polgáľmesteri Hivatala
hiľdető tźIb|ájan, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadźsa szo|gźió helyiségében (Kisfalu Kft
telephelyein), a Józsefuiĺľos című helyi lapban' az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott
honlapjan, és egyéb rendelkezésre álló inteľnetes hiľdetési poľtálon.

vI. A dłintés célja' pénziigyi hatása:

A bérbeadással kapcsolatos dĺintés meghozata|afeđezetet nem igényel, az onkoľmányzat szźnnára
péĺlzngyi hatással nincs. Amennyiben az íngatlan béľbeadása megtöľtéĺik, azzal az Önkoľmźnyzat
bevételre tehet szeľt, illetve a bérbe adott telek tisńźľrtartása, gyomtalanitźsa, fünyíľása a bérlő
kö,telessége és költsége.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a palyźľati felhívás klzzétételével kapcsolatos
đöntését meghozni szíveskedj en.

HATÁROZATI JAVASLAT

... . ...120|3. (. . . . . .) számű Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Budapest VIII., Mátyás tér 7-8. szálm a|attĺ,35295 hľsz-ú, 1569 m2 alapteľületű telekingatlant
bérbeadás útján hasznosítj a.

2) felkéri a Kisfalu Kft.t a Buđapest VIII., Mátyás tét 7-8. szám a|atti,35295 |lľsz-Ĺĺ telekingatlan
béľbeadásaľa vonatkozó nyilvanos, egyfordu|ős pá|yazati eljáľás lebonyolításźxa, a péůyázati
felhívás kozzététe|ére. A pźůyźnat feltételeit az aIabbiak szerint állapítja meg:
- a telken végezhető tevékenység: nyugdíjas otthon szźlmźrapihenőkeľt
- a minimális bérleti díj <isszegét 235.350'- Ft/hó + Afa cisszegbenhatáĺozzameg,
- az aján|ati biztosíték ĺisszege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg,

amely a nyeľtes pá|yaző tészére az ővadékrészévé alaku| źt,
- a béľleti jogviszony időtaľtama:hatźltozatlan idő, 30 napos felmondási idővel
- az ingatlan beépítése: az íngat|anra felépítmény létesítése csak abérbeadő hozzájźrulásźxa|

létesíthető, amennyiben a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül létesít fe|építméný az
ingatlanon, a bérleti jogviszony felmondásra keľül

3) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetésí Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Fővaľos Koľmĺĺnyhivatďa VIII. kerületi Hívata|a okmĺányirodáján, valamint a
Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsęfuaľosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatala hirdető
tab|ájan, a vagyonügyleti megbízoÍt ügyfelfogadźsa szolgźiő helyiségében (Kisfalu Kft
telephelyeiĺ), a Jőzsefuaľos című helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott



honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal szźmára kö'ltségmentes hirdetési felĹileteken töľténő
megjelentetés szélesebb köríí biztosítása éľdekében az egyéb rendelkezésre á11ó inteľnetes
hirdetési poľtálokon kell kĺjzzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Határidő: 2013. szeptember 30.
A döntés végrehajtasátvégzo szervezetí egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő d<intések esetén javaslata a kozzététe|mőđjára

nem indokolt hirdetőtáblan hon]apon

Budapest, 2013. szeptember 3.
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