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Ti sztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság !

L Előzmények:

Az onkormányzat tulajdonát kepezi a Budapest VIII.' Vajdahunyad u. 25. szám a|atti
35668/2 hľsz-ú, 44| m2 alapterületű telekingatlan. Az Ingatlan-nyilvántartás szennt az
ingatlan telek besorolású. A telek építési ĺivezeti besorolása: LL-VIII-Z, az ingat|anvagyon-
kataszter szęrinti becsült értéke 4l.086.000'- Ft

II. Indokolás:

A bérbeadással kapcsolatban tulajdonosi đöntés sztikséges, amelynek meghozatalára a
Y ár o s gazdálkodási és P énzügý Bizottság j o gosult.

III. Tényállás:

A tárgý telekre bérbęvételi kérelmet nffitott bę az Bo18 Hotelx*xSuperior tulajdonosa' a
Budapestinside Kft (székhelye: Budapest VIII., Vajdahunyad u. 18.; adőszźtma: 13680949-2-
42; cégtregyzékszźtma: 01-09-867688; képviseli: Szabó Ba|tzs tigyvezető). A kérelemben
végezní kívánt tevékenységként paľkoltatást jelolt meg, amelyet kizźnő|ag szźi|ővendégei
részére kívánnak eléľhetővé tenni.

Az összesen 44I m2 alapterülettĺ telek legalacsonyabb bérleti dija 2O0,- Ftlmzlhő + Afa, tęhát
88.200,- Ft + Afa/hónap.

A Józsefuaľosi Köztertilet-felügyelet igazgatőjával egyeztetés töľtént a tárgý telekre
vonatkozóan. Az egyeztetés a|apjźn a KözterüleĹfelügyeletnek a paľkolási fizeto ovezet
kiszélesítése esetén nincs ellenvetése a teleknek, a szźi|ođa dolgozói és szállóvendégei részére
paľkolási lehetőség biztosítása céljából töľténő hasznosítása tekintetében.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet ismeľtetése:

Budapest Józsefuáľosi onkormtnyzat vagyonárő| és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakoľlásáró| szőlő 6612012. (XII.13.) szźlmű onkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése
aIapján: ,,A Képviselő-testĹilet Yáltosgazďálkodási és Pénztigyi Bizottsága a tliajdonosi
joggyakorló
a) a 100 millió Ft-ot meg nem haladó éľtékű



aa) az onkormányzattorzsvagyonába ĺemtartozó vagyon tulajdonjogźnak átruhtuása,
ab) vagyon hasznosítása esetén.''

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 428l2OI2. (XII. 06.) szźlmtt
versenyeztetési szabá|yzatrő| szóló határozatának 3. pont a) alpontja a|apján, ,'nyilvános
pźiyázat (nyilvános versenýárgyalás), előre meg nem határozhatő ajźn|attevőnek sajtó útján
is meghirđetett aján|atkérés, amit le lehet úgy is bonyolítani, hogy a felhívásnak megfelelő
ajźn|atot benýjtók k<izül tárgyalás alapján keľül kivlílasztósra a nycľtcs''.
A versenyeztętési szabá|yzat 1 1. pontja a|apjtn a nýlvános veľsenyeztetési eljárás kiíľását
kozzé kell tenni:
a) a Budapest Főváľos KoľmányhivataIa VIII. keľületi Hivatala okmányirodáján,
b) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatala

hiľdető táb|áján
Đ a vagyonügyleti megbí zott igyfé|fogadásra szo|gá|ő helýségében,
d) a lőzsefváros című helyi lapban,
e) az o-nkorm áĺyzat és a vagyontigyleti me gbízott honl apj án,

Đ az onkormányzat és a vagyonügyleti megbizott rendelkezésére álló egyéb internetes
hirdetési poľtálon,

g) az a)-fl pontokban foglaltakon túlmenően. a Kiíró döntése szęľinti más helyen illętve
móđon.

A hirdetmények kifiiggesztésének időtartama. vaIamint a megjelentetés és az ajén|atok
benýjtásának határideje kozĺitt |ega|ább 15 napnak kell ęltelni.

A hiľdetmények kozzététe|ének költsége nem haladhatja meg a vagyontárgy forgalmi
értékének az I%o-át. A Kiíľó döntése alapjźn ettől el lehet térni.

A bérleti díj mértékének a megá||apitása az onkormányzat tulajdonában ti|ó üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet béľbeadásának feltételeiről szóló
59/2011. (XI.07.) önkormáĺyzati rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja a|apjan abérleméný
csak veľsenyeztetés a|apján lehet béľbe adni, ha az ingat|an forgalmi értéke e|én, vagy
meghaladja a 15 MFt-ot.

A rendelet 13. $ (1) bekezdése a|apjän: ',Úi bérbeadás esetén a bérlemény bérleti díjának
méľtékéľől a bérlő kiváIasztása során kellmegállapodni.

Amennyiben az onkormányzat részérő| tĺjrténik az ajánlattétel, a bérlemény bérleti díjának
mértékét a Képviselő-testtilet határozatában megállapított béľleti díjak a|ap1án kell
meghatározni.

Versenyeztetési eljráľás során bérbe adandó bérlemény esetében a minimális bérleti díj
osszegét a pá|y ázati felhívásban kell me gj elĺilni.''

A bérbeadás során a bérleti ďíjat a Képviselő-teshilet 248/2013. ryr. 19.) száműhatározatźnak
8. b) pontja a|apján kell me€állapitaĺi, amely szerint a Corvin negyedben elhelyezkedő telek
bérleti díja nettó 2OO,-Ftlmzlhő + Afa.

A rendelet 1 1. $ (1) bekezdése a|apján a bérleti jogviszony hatátozott, vagy hatźnozatlan iđőre
létesíthető.

A Nemzeti Vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. tv. 11. $ (10) bekezdése alapjánhatározatlan
időľe, vagy 15 év határozott időre köthető, amely id(ilrrrtam egyszet 5 évre
meghosszabbítható.

V. Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése:



Javasoljuk a Budapest VIII., Vajdahunyaď u. 25. szám a\atti, 35668/2 hrsz-ú' 44| m2
alapteľületiĺ telek bérbeadźsźtta a nyilviínos páIyázatkiirásźń az a|ábbi feltételękkel:
- minimális nettó bérleti díj: 88.200,- Ft/ľrónap
- az ajánlati biztosíték <isszege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeg,

amely a nyertes pá|yáző részére az ővađéktészévé alakul át
- az óvadék összege: a bruttó bérleti díj háromszorosa
- a bérleti jogviszony időtartama: az ajźtn|atban megjelölenďő, határozatlan időtartamú

béľleti jogviszony esętén a felmondási idő legfeljebb 90 nap
- aZ ingatlan beépítése: az ingat|arra felépítmény csak a béľbeadó hozzájttru|ásttval

létesíthető, amennyiben a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül létesít fe|építméný az
ingatlanon, a bérleti jogviszony felmondásľa kerĹil.

Fentieken tűl' a pá|yázati felhivás további elemének Bizottság által tĺiľténő meghatározására
nincs szüks é g, m ert azokat a v onatkozó önkorm án y zati rcndelk ez és ek r o gzít1k.

Javasoljuk apźiyázati felhívás kozzététe|ét a Budapest Főváros Koľmányhivatal VIII. kerĹileti
hivataIában. a Kisfalu Kft telephelyein, a Jőzsefvátos címtĺ helyi lapban, az onkormányzat és
a Kisfalu Kft internetes portálján, továbbá, az ingat|an.com hirdetési portálon. Tekintette| arra,
hogy a nyomtatott sajtóban való megjelentetés kb. 200.000,- Ft-os költséggel jár, és a telkek
bérbeađásáľa kiirt pá|yázat á|ta|ában eredménýelen, a nyomtatott sajtóban való
megj elentetést nem j avasoljuk.

vI. A döntés céljao pénziigyi hatása

A kérelęmmel kapcsolatos dontés meghozata|a pénzigý fedezetęt nem igényel. A telek
béľbeadásáva| az Onkormányzat bevételľe tehet szert. A bérbe adott telek tísztántartttsával,
gyomtalanításáva|, frĺnyírásával kapcsolatos koltségek és kötelezettségek a béľlőre szá|Inak át.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázati felhívás kozzététe|éve|
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATIJAVASLAT

.......l20I3.(..... .) szźmíYtlrosgazđálkodási és Pénztigyi bizottságihatátozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dĺint, hogy
1. a Budapest VIII.' Vajdahunyad u. 25. szám a|atti, 35668ĺ2 |.tsz-ű, 441 mf alapterületiĺ

telekingatlant bérbeadás útján hasznosítja. A hasznosítás érdekében nýlvános egyfordulós
pá|yázatotirki.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 25. szám a|atti, 35668/2 hľsz-ú
telekingatlan bérbeadásiára vonatkoző nýlvános, egyfordutós pźůyźuati eljárás
lebonyolítására, a pá|yázati felhívás közzététe|ére. A pályázat feltéte|eit az alábbiak
szerint źi|apitjameg
- minimális nettó bérleti díj: 88.200,- Ft/hónap
- az aján|ati biztosíték összege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő

cisszeg, amely a nyertes páIyáző részére az ővadékrészévé alakul át
- az óvadék összege: a bruttó bérleti đíj háromszorosa
- a bérleti jogviszony időtartama az ajánlatban megjelölenđő, határozatlan időtartamtĺ

bérleti jogviszony esętén a fęlmondási idő legfeljebb 90 nap



. az ingatlan beépítése: az ingat|aĺlra felépítmény csak a béľbeadó hozzájáruIásźlva|
létesíthető, amennyiben a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül létesít fe|épitméný az
ingatlanon' a bérlęti jogviszony felmondásra kerül.

3. apá|yázati felhívást a Versenyeztętési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Koľmányhivata|a VIII. keľületi Hivatala okmányiľodáján, valamint a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Polgáľmesteľi Hivatala
hirdető tźtb|aján, a vagyoniigyleti megbízott ügyfelfogadásra szolgćiő helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsęfvátos címtĺ helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyonügyleti megbizott honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal szźlmáta
kĺiltségmentes hirdetési fęlĹileteken történő megjelentetés szélesebb körű biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálokon ke||kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Határidő: 2013. október 7.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľinto döntések esetén javaslata a kozzététe|modjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 23.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezetó igazgató
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