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Tisztelt Y élrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Mátyás tér 7-8, szám a|atti 35295 hĺsz-ú,
1569 m, alapterülettĺ telekingatlan. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |004120|3. (Ix. 16.)
számll határozatában úgy đöntött, hoéy a telekingatlant nyilvános pźůyźaat útján bérbeadja, idosek
otthona pihenőkert cé|jźra, I50,- Ftlm,lh$ + Afa, azaz 235.350,- Ft + Afalhő minimális bérleti díj
megjelölése mellett.

A páIyázati felhívás kifiiggesztésľe került a Polgármesteri Hivatal, a Budapest VIII. kęľtilet
Kormányhivatal okmányirodáj{n, a Kisfalu Kft. irodahelyiségeiben, megjelent a Józsefváros című
hirdetési újságban, valamint azonkorményzat és a Kisfalu Kft. internetes portálján.

il. A beteľjesztés indoka

Apźiyázati eljáľást |ezárő d<jntés meghozatalára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. Tényátlási adatok

A páIyázati dokumentációt 1 személy vásárolta meg, azoĺban a pá|yázatok leadásának határidejéig,
2013. október 29-ig pá|yázati anyag nem kerĹilt leadásra, igy a páIyázat érvényesen, de
eredménýelęnül zárult.

Az érdeklődő, és a pá|yázati anyagot megvásárló o|ajźry otthonok a pźůyźuati határidó |ejárta e|őtt,
2013. októbet 29-én levélben kereste meg az onkormányzatot, miszerint a telekingatlan megvásárlása
is érdekli őket, a bérbevétel mellett.

Megkeľesésiikľe tájékoztattuk az o|ajág otthonokat, hogy a bérleti szerződés megkötésére, a pá|yázat

benýjtási hatźlrid(5 meghosszabbitásttra, a megjelölt minimális bérleti díj módosításáľa, illetve új
pá|yźnatkiírźsára nincs mód anyi|atkozatuk alapján. Felkéľti.ik oket az ingatlan e|hagyására, valamint
a Képviselő-testület f48l20l3. (VI. 19.) szźtmĺl hattrozatának 8. b) pontjában meghatźrozott 150'-
Ftlďlhő + Afa összegű haszná|ati díj megfizetésére attól az időponttól, amikortól átvették az Arany
Alkony Idősek otthonától az ljzeme|tetést, addig az időpontig, amíg a telket az Önkoľmányzat
birtokába visszaadják.

TźĄékoztattuk továbbá az o|ajág otthonokat, hogy a telekingatlan megvásáľlására szintén páIyázat
űtjźnvan lehetőség, amelyľe vonatkozó döntés eddig nem született.

Az oIajág otthonok 2013. november 2-áĺ kelt levelévęl kereste meg a Kisfalu Kft-t, amelyben
nyilatkoztak, hogy a bérleti szerzodést a ptúyźuati felhívásban szereplő feltételek mellett készek
megkötni. Levelükben kérdést tettek fel aľra, vonatkozóan, hogy a nyilatkozatuk elégséges-e a bérlęti
szerződés megkötéséhez, illetve szükségesnek látjuk-e apá'|yázatihattlridő meghosszabbitását' esetleg
íj pá|yázat kiírását. A Kisfalu Kft. hodáját személyesen is felkeręsték, annak érdekében, hogy bérbe



szeretnék venni a telket, ha esetleg azűj pźiyázati kiírás elhúzódik' 2013. december l-jétől hasznźúati
díjat is hajlandóak fizetru a tęlek hasznáIatáérĹ.

Amennyiben az onkormányzat a telek értékesítése mellett dönt, úgy a 2OI3. augusztus 3O-źn, az
Avan-Immo Kft. (BártfaiLász|ő) áItaIkészitett értékbecslés alapján 74,If5.g84,- Ft + Afa minimális
véte láľ me l l ett van leh ető sé g p á|y ázat kózzététe|ér ę.

Iv. A diintés tarta|mántk részletes ismertetése

Javasoljuk, hogy a Tisĺelt Bizottság hatźrozatában a lefolytatott eljárást nyilvánítsa érvényesnek, de
eredménýe1ennek.

Tękintettel arta, hogy az o|ajźry otthonok t<jbb alkalommal levélben és személyesen is felkereste
kodánkat a béľbevétel miatt, javasoljuk egy íjabb pźůyázatkjírását,

Amennyiben a második ptiyázat is eredménýelenül zárul, a telek kiÍirítésére vonatkozó lépéseket a
Kisfalu Kft. megteszi, ha aĺlnak |ezárásárajogi eljárásra lesz szükség, az intézkeđéseket megtesszük.
Erre vonatkozóan önkormányzati döntés meghozatala nem sziikséges'

A telek kiürítését követően önállóan hasznosítható akar étékesítés útián is.

v. A döntés célja, pénzĺigyĺ hatĺísa

+ pályázat eredménýelensége miatt a telek kaľbantaľtásának, takarításának költségei az
onkorÍ4ányzatot terhelik.

Amennyiben a következĺi ptůyázat eredményesen ztru| le, a telek fenntaľtásiának koltségei Bérlót
fogiák terhelni.

A hatfuozat meghozata|a fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabálý köľnyezet ĺsmeľtetése

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyoÍIáról és a vagyon fęletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szőIő 6612012. (xII. I3.) számu önkormányzati rendelet 17' $ (1) bekezdése a|apján:,,A Képviselő-
tęstület Yáľosgazdálkodási és Pénztigyi BizotIsága a tulajdonosi joggyakorló
a) a 100 millió Ft-ot meg nem haladó éľtékű
aa) az Önkormányzattörzsvagyonábanemtartozó vagyon tulajdonjogánakátruházása,
ab) vagyon hasznosítása esetén''

A Képviselő-testiilet 248120|3. (VI. 19.) számű határozatáĺak II. .fejezet 8. b) pontja a|apjźlĺ a
Magdolna negyedben elhelyezkedő telek bérleti díja 150,- FrlÍĺŕlhó + Áfa.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzatről szó|ó 428/20|2. (X[. 06.) szttmű Képviselő-testtileti hatźrozat 39.
pontja a|apján a ptiyázat bontásáról és az értéke|ésró| jegyzokönyvet kell készíteni.

A hatźnozat 24. a) pontja alapján a Kiíró eľedménýelenné nyilvánítja a versenyeztetési e|járást, ha
nem érkezett ajźn|at.

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Képviselotestületének 428ĺ20Í2. (xu.06.) számll
veľsenyeztetési szabályzatrő| sző|ő hatátozatźtnak 3. pont a) alpontja a|apjtn, ,,nyilvános pálytzat
(nyilvános veľsenýáľgyalás)' elóľe meg nem hatźtrozhatő ajánlattevőnek sajtó útján is meghirdetett
ajánlatkéľés, amit le lehet úgy is bonyolítani, hogy a felhívásnak megfelelő ajźn|atot benyújtók kozül
tárgya|źs a|apján keri.il kiválasztásra a nyeľtes''.
A versenyeztętési szabáIyzat 1 1. pontja a|apján a nyilvános versenyeztetési eljárás k'lkását közzé ke||
tęnni:
a) a Budapest Főváros Koľmányhivata|a VIII. keľĹileti Hivatala okmányiľodáján,
b) a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuáľosi Önkormányzat Po|gáľmesteri Hivatala hiľdető

táb|áján
c) a vagyonügyletí megbizott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében,
d) a Jó.zsefuáľos című helyi lapban,
e) az onkormáĺyzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján,



Đ aZ onkormáĺyzat és a vagyonügyleti megbizott reĺde|kezésére álló egyéb iĺternetes hiĺdętési
portálon,

g) az a)-f) pontokban foglaltakon túlmenően, a Kiíľó dĺjntése szerinti más helyen illetve módon.

A hirdetmények kifi.iggesztésének időtartama, valamint a megjelentetés és az ajtn|atok benyújtásának
hatáľideje között legalább 15 napnak kell eltelni.

A hirdetmények kozzétételének költsége nem haladhatja meg a vagyontátgy forgalmí értékéĺek az
1%.át. A Kiíľó döntése a|apjźn ettől el lehet téľni.

A bérleti díj méĺtékének a megállapitása az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szó|ő 59lf01|.
(xI. 07.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja aIapján a bérleméný csak versenyeztetés
alapjáĺlehet bérbe adni, ha azingat|arl foľgalmi értéke elén,vagy meghaladja a 15 MFt-ot.

A rendelet 13. $ (1) bękezdése alapján: ,,Ú3 bérbeadás esetén a bérlemény bérleti díjának mértékéró| a
bérlő kiválasztása soľán kell megállapodni.

Amennyiben az onkoľmányzat részérő| tĺjľténik az aján|attétel, a bérlemény béľleti díjának mértékét a
Képviselő-testtilet határozatában megállapított béľlęti dijak a|apján kell meghatározni.

Versenyeztetésí eljárás során bérbe adandó bérlemény esetében a minimális bérleti díj összegét a
pá|y źzati felhívásban kell megj e|ö lni.?'

A Képviselő-testülęt 248l2ol3. (VI. l9.) szźlmll határozatáĺak II. fejezet 8. b) pontja a|apján a
Magdólna negyedben elhe|yezkedő telek béľleti díja l50,- Ftlmz'inó + Áfa.

A rendelet 11' $ (1) bekezdése a|apján a bérleti jogviszony hatźrozott, vagy határozat|an idł5re
létesíthető.

ANemzeti Vagyonról sző|őf01'1. évi CXCVI. tv. 11. $ (l0) bekezdése a|apjźnhatározat|anidőre,
vagy 15 év határozoťt időre kötheto, amely időtaltam egyszeľ 5 évre meghosszabbítható.

Fentiek aIapjáĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pźiyázat eredményét á||apítsa meg és apá|yázati
felhívás kőzzétételév el kapc so latos dönté sét meghozni szíve skedj en.

Httározatijavaslat

.../....(....) szttműYárosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottsági hatźrozat:

AYárosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottságúgy dönt, hogy
1) a Budapest V[I', Mátyás tér 7-8. szám a|atti, 35295 hĺsz-ú, 1569 m" telekingatlan bérbeadásara

klirtpáIyázatotérvényesnek,deeredménýelennekrryíIvánítja.

2) a Budapest YIn', Mátyás tér 7-8. szám a|atti, 35295 hľsz-ú, 1569 ď alapterülettĺ telekingatlant
bérbeadás útján hasznosítja.

3) felkéri a Kisfalu Kft{ a Budapest VilI., Mátyás tér 7-8. sztlm a|atti,35295 hľsz.ri telekingatlan
bérbeadásáľa vonatkozó nyilvános, egyfordulós páIyźzati eljarás lebonyolítására, a páIyázati
felhívás közzététe|érę. Apá|ytzat feltételeit az a|ábbiak szerint áiIapítjameg:
- a te|ken végezheto tevékenység: nyugdíjas otthon számára pihenőkert
- a minimális bérleti díj összegét 235.350,- Ft/hó + Afa osszegbenhatározzameg,
. az ajźlnlati biĺosíték összege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg, amely

a nyertes pá|yáző részére az ővadékrészévé alak:ú át,
- a bérleti jogviszony időtaľtama: határozat|an idő, 30 napos felmondási idővel
- az ingatlan beépítése: az iĺgatlanra felépítmény létesítése csak a bérbeadó hozzájźlru|źsźxa|

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

4) a páůyázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos Koľmányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodźĄttn,va|amint a Budapest
Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Po|gźrmesteľi Hivatala hirdető tźb|źtján, a



vagyonügyletí megbizott ügyfélfogadásra szo|gá|ó helyiségében (Kísfalu Kft telephelyein), a

Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, tovźhbźl
a Polgármesteri Hívata| számźlra k<iltségmentes hirdetési felületeken történő megjelentetés
szélesebb köľű biztosítása érdekében az egyéb ľendelkezésre álló inteľnetes hirdetési poľtálokon
kell k<jzzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft . i'igyvez etó igazgatőja
Határidő: 2013. december 2.
A döntés végľehajttsátvégző szewezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺirét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. november 1 8.

Kovács Ottó
ugyvezetó igazgatő
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