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Tisztelt Városgazdĺílkodĺísĺ és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Előzmények

Az Önkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Baross a. ||f. sztlm alatti,35491l0lN36hlrsz-ű,
208m2 alapterületĺĺ utcai bejáratú fijldszinti nem lakás célú helyiség. Az ingatlan-nyilvántartásban üzlet
besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. Önkoľmányzati Házkeze|ó Iľodája a fenti helyiséget 2OI4. március 17-én vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint felújításra szorul, (4) besorolású, rendeltetésszeľĺĺ hasznźúatľa
alkalmas.

A fenti címen lévő he|yiség a társasház fü|dszintjén helyezkedik el, a Baľoss utca felől közelíthető, utcai
bejźratí. Több helyiségből áll, és galéria is kialakításra került benne. A helyiségek belmagassága a
fiildszinten 2,5 _ 5,2 m, a gal.ériän f,5 m. Az ingatlanban minden közmiĺ megtalá|ható. A fijldszinten és a
ga|ériáĺ is van vizesblokk, a szaniterek hiányoznak, csak a közmíĺ kiállások találhatók. A bejaľati ajtó és
ablakok fémszerkezetuek, az udvari ablak faszerkezetu, ťlx femráccsal védett, jó-közepes állapotuak. A belső
ajtók fa-és ÍémszeľkezettÍek. A padozat beton, járólappal burkolt. A falak vakoltak, festettek, tapétázottak,
csempézettek. Gépészeti berendezés és hő leadó nem található, a radiátorok leszerelésre kerültek.

II. Indokolás

Az önkormányzati tulajdonú ĺires nem lakás célú helyiség nyilvános egyfoľdulós pályázaton toľténő
bérbeadásához bérbeadói dtjntés szükséges, amely döntés meghozata|źra a Tisztelt Bizottság jogosult'

III. Tényállási adatok

Avizőráshelyiségľe azonkormźnyzat közös kciltségťrzetési kötelezettsége: 34.916,. Ft/hó.

A Gńfton Property Kft. 2014. április 29-i értékbecslése szeriĺt az utcaibejtratu ftjldszinti nem lakás célú
helyiség forgalmi éľtéke: 2ó.700.000'- Ft. A 248/2013. (VI' 19.) számű Képviselő-testtileti hatźiozat n'.
Fejezet 7 . pontja éľtelmében, abban az esetben a helyiség bérbeadásiára, versenyeztetés, vagy páIyćaat íĺtjan
kerĺil sor, a minimális bérleti đíjat a helyiség Afa nélkiĺli bekö|tiizhető foľgalmi éľtékének 80 o/o-áLt alapul
véve kell megfiatározni, ennek összege 21.3ó0.000'- F.t.

Amennyiben apźúyáz;atban a béľbeadás során végezhetó tevékenység nem keľül meghatározźsra,űgy az a|ap
bérleti díj méľtéke a helyiség Áfa nélkĺili beköltözhető foľgalmi értékének 8 oÁ-a, azaz a számított nettó
bérleti összeg: |42.400,- Ft/hó.

IV. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a Budapest V[I., Baross u. 1 12. szttm alatti, 3549tlO/N36 hlrsz-ű 2O8 Í1ŕ alapteľiilettĺ, iires,
önkorľnányzati tulajdonú, utcai bejäratí, fiilđszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeađásara nyilvános
egyfordulós páIyźnat kiírását a számitott bérleti dijon, azaz 142,400,- Ft/hó + Áfa összegen.

A fe|hívás közzététe|ére a Veľsenyeztetési szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfele|oen a Budapest
Főváľos Kormányhivatala VII[. kerületi Hivatala okmányiľodájźtn, va|amint a Budapest Főváros VIII.
kerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Po|gźrmesteri Hivatala hiľdető tźh|źlján, a vagyonügyleti megbízott



ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében (Kisfalu Kťi telephelyein), a Jőzsefvźtos című he|yi |apban, az
Ônkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésre á1ló intemetes hirdetési
portálon kerül sor.

V. A döntés célja, pénzügý hatása

Javasoljuk a nyilvános egyfordulós páIyázatkjirását, mivela helyiség a Baross utcában taLá|hatő, autóvalés
más kcizlekedési eszközökkel is jól megköze|íthető helyen lévő, közepes állapotu helyiség. Továbbá minél
előbbi bérbeadásából befolyó bérleti díj fedezi az onkoľmányzat közös költség fizetési terhét, és pźlyázat
ľévén vélhetőleg a nagyobb bérleti dij aján\attal még plusz bevétel is valószínűsíthető.

Arueluryilrcll a helyiségľe kiírt rryilvanos péiyźľzat ercdnrérýeleľ., azÖnkornányzatnakkiadáskćnt havonta
kĺjzös költség fizetési kö'telezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki á||apota romlik a

kihasználatlanság miatt.

Ahatźrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyáso|ja az Önkormányzatf0I4. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénz-agyi feđezetet nem igényel

VI. Jogszabálý kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35lf0l3. (VI. 20.) száműrendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben meghatáľozott.fe|adat-
és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (l) a) pontja hattrozzameg.

A Budapest Józsefuárosi onkormányz at vagyontról és a vagyon feletti tulajdonosi jo.gok gyakorlásaľól szóló
6612012. (xil. 13.) számu önkormányzati rendelet 7. $ (2) bekezdése alapjźn, ha onkoľmźlnyzat rendelete
vagy a Képviselőtesttilet hatźrozata mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorlőjahatáľozza meg, hogy
melyik versenyeztetési eljĺárást kell alkalmazni.

A nyilvános páIyźzat lebonyolításźnak szabźiyait, a versenyeztetési eljarásokról szóló 428l20.If' (xII. 06.)
szźtmű Képviselőtestiileti hatźlrozat tartatmazza, melyet a Budapest Józsefuárosi onkorrnányzat
tulajdonában ál1ó vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának ttruházása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szerző kivźiasztására kel| a|ka|mazni, ha a veľsenýárgyalás lartźsa jogszabá|y a|apjźtn

kötelező, vagy a tulajdonosi jogkĺiľgyakorló előírta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell
hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruházĺi. A II. Fejezet aIapján történt a pá|yázat bontása, a pćiyázati
ajánlatok elbírálása és az ehhez kapcsolódó jegyzokönyvek elkészítése.

A Versenyeztetési Szabá|yzat f9. pontja értelmében a nem lakás céljara szolgáló helyiség béľbeadására

meghiľdetett pá|yźzat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testület nem lakás céIjára
szo|gźůő helyiségek bérleti dijárőI szóló hatarozatában az adott helyiség kategóiźlra meghatározott bérleti díj
I00 %-aképezi.

A helyiségbéľ alapjául a24812013. (VI. 19.) számú Képviselő{estületi hatźtrozat szolgá|. A Kt. hatarozat II.
fejezet7. pontja értelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. máshatátozata
szeľint aktua|izźit beköltözhető forgalmi értéke szo|gá|. Abban az esetben' ha 'a helyiség bérbeadására,

veľsenyeztetés vagy pá|yźzat útján kerül sor, a minimális bérleti dijat a helyiség AFA nélküli beköltözhető
forgalmi értékének 80%-ät alapul véve kell meghatźrozni. Nyilvános pá|yáztatźls esetén onkormányzati
éľdekből a minimális béľleti díj a beköltözheto forga|mi éték 80 %o-nźi kisebb értékben is meghatározható
azza|, hogy ez az érték nem lehet kevesebb a beköltözhető forgalmi éľték 50 %o.nźú. A Képviselő-testtilet 7.

pontja értelmében amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül

^"ghutá,o,tsra, 
űgy az a|ap béľleti díj méľtéke a helyiség Áfa nélktili beköltözhető forga|mi éľtékének

8o/o-a.

A péůyźzat megjelentetésével kapcsolatban kb. 1ó0.000,- Ft hirđetési költség felmerülése lenne várható

abban az esetben, ha az onkoľmányzat a felhivást napilap, hiĺdetési újság útján is kĺizzétenné, ezért
tapaszta|ataink alapján nem javasoljuk a hirdetés napilapban történő megielentetését. A pá|yźzati felhívást
kozzétessnik a Versenyeztetési szabá|yzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros
Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányiľodáján, va|amint a Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala hiľdető tźh|źtjátn, a vagyonügyleti megbizott
ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az
onkormányzat és a vagyoniigyletí megbizott honlapján, és egyéb ľendelkezésre á|Iő intemętes hirdetési
portálon'

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.
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It.atá.ľoza;tijavaslat

...... ...év. (...hó....nap) . számíYźrosgazdálkodási és Pénztigyi $izottsági határozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéń a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Baross u. 112. szźlm a|att elhelyezkedő 3549110lł36 hrsz-í,
2O81ď alapterülettĺ, ĺires önkorĺnányzatitulajđonú, utcai bejáratu fijldszinti nem lakás célú üzleJhelyiség
bérbeadására nyilvĺános egyfordulós páIyázat kiírásara, a szźlmitott bérleti díjon, azaz 142.400,- Ft/hó +

Áfa összegeo.

2.) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft.t a pá|yázat a Versenyeztetési szabźńyzatról szóló 42812012. (XII. 06.)

számű a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének határozatában foglaltak szerinti
lebonyolításra.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelel<ien a Budapest
Főváľos Koľmányhivatala VIII. kerületi Hivata|a okmányiľodźĄán, va|amint a Budapest Főváros VIII.
keľület Józsefuárosi ÖnkormányzatPo|gármesteri Hivatala hiľdető tźh|źljźn, a vagyoniigyleti megbízott
tigyfélfogadásľa szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros című helyi |apban, az

onkormányzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján, továbbá a Polgármesteń Hivata| számtlra
költségmentes hirdetési felületeken töľténő megjelentetés szélesebb köľíi biztosítĺása érdekében az egyéb
rendelkezésre ál1ó internetes hirdetési portálokon kell kĺizzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Határidő: 201'4. alglsztus 18.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hiľdetótáb|án honlapon

Budapest, 2014. július 3 1.
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