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L Előzmények:

A taľgý telekre 20|4.július 21. napjźnbérbevételi kéľelmet nyújtott be az VOPI-H Építő Kft.
(székhelye: 105l Budapest, Hercegprímás u. 2. 3. em. 22; adószźlma: 1'3I400|0-2-4t;
cég1egyzékszźlma: 01-09.720701; képviseli: Jordi Soler Vilaclara). A kérelemben végezni
kívránt tevékenységként felvonulási terĺiletet jelölt meg' a szomszédos Budapest VIII., Víg u.
4|-43. szám a|atti ingatlanon t<iľténő társasház, illetve méIygarázs építés kiszolgálásra. A
telket előľeláthatóLag 20|4. augusztus 04. és 2015. március 31. közcjtti időszakban szerętné
bérbe venni, azonbanazidi3jźtrás fiiggvénybenęztovźlbbi egy hónappal elhúzódhat.

II. Indokolás:

A béľbeadással kapcsolatban fulajdonosi döntés szükséges, amelynek meghozata|tra a
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság jogosult.

III. Tényállás:

ez onkormáĺyzat tulajdonát kepezi a Budapest VIII.' Víg u. 39. szźlm a|atti 34919 hrsz-ti,
555 m2 alapteľülehĺ telekingatlan. Az Ingatlan-nýLvźntartás szerint aZ ingatlan telek
besorolású. A telek építési ovezetí besorolása: Ll-Vil-l , az ingatlanvagyon-kataszteľ szeľinti
becsült értéke 45.026.000.- Ft

Az összesen 555 m2 alapteľtilehĺ telek bérleti dija 200,- Ft/m,lhi + AÍa, tehát 1l 1.000'- Ft +
ĺfa/honap a Képviselő-testtilet 24812013. (VI. 19.) számihatźrozatźnak 8. b) pontja a|apjan.

dija 200,- FtJmzl};'ő Afa, tehát 11 1.000,- FtalapteľĹilehĺ telek bérleti

PźĺIyázat során a páIyźnatban megjelölendő minimális bérleti díj megegyezik a Képviselő-
testiilet hattrozatźlban fo glaltakkal.

IV. Döntés tartalmának ľészletes Ísmeľtetése:

Javasoljuk a Buđapest VIII., Víg u. 39. szźm aLatti,34919 hľsz-ú, 555 m2 alapterülehí telek
bérbeadására a nýlvános pá|yázatk1írását az alábbi feltételekkel:
- minimális nettó bérleti díj: 111.000,- Ft/hónap
- az ajźtn|ati biztosíték összege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg,

amely a nyertes ptlyäző részére az ővadékrészévé alakul át
- aZ óvadék összege: a bruttó béľlęti díj háromszorosa



- a bérleti jogviszony időtartama: az ajźn|atbaĺ megjelĺilendó, hattĺrozat|an időtartamtl
béľleti jogviszony esetén a felmondási idő legfetjebb 30 nap

- az ingatlan beépítése: az ingatlanra felépítmény csak a béľbeadó hozzájáruIásźxa|
létesíthető, amennyiben a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül létesít fe|építméný az
ingatlanon, a bérleti jogviszony felmondásra kerül.

Fentieken tiil a pźůyázati felÍltvás további elemének Bizottság által töľténő meghatáro zásźra
nincs szükség, meľt ozokot a vonatkozó önkormányzati rondolkozésęk rogzitilk.

Javasoljuk apźiyázati felhívás kozzététe|ét a Budapest Főváros Koľmányhivatal VIII. kertileti
hivatalában, a Kisfalu Kft. telephelyein, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormźnyzat és

a Kisfalu Kft. internetes portálján, tovább á az ingat|an.com hirdetési poľtálon. Tekintettęl
aľľa, hogy a nyomtatott sajtóban való megjelentetés kb. 200.000,- Ft-os költséggel jár, és a
telkek bérbeadására kiíľt pá|yazat á|ta|ában eredménýelen, a nyomtatott sajtóban való
megj elentetést nem j avasoljuk.

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

A kérelemmel katcsolatos döntés meghozata|a pénzngý fedezetet nem igényel. A telek
bérbeadásával az onkormźnyzat bevételľe tehet szert. A bérbe adott telek tísztźntarttlsával,
gyomtalanításával, ťlłnykásźtva| kapcsolatos költségek és kötelezettségek a bérlőre szźllnak źtt.

VI. Jogszabályi ktiľny ezet ismeľtetése :

Budapest Józsefuiĺrosi onkorm áĺyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012' (X[.13.) szźmt onkormanyzati ľendelet 17. $ (1) bekezdése
a|apján: ,,A Képviselő-tęsttilet Váľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága a fi|ajdonosi
joggyakorló
a) a 100 millió Ft-ot meg nem haladó értékű
aa) az onkormányzattörzsvagyonźbanem tartozó vagyon tulajdonjogźnak źtruházása,
ab) vagyon hasznosítása esetén.''

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 42812012. (XII. 06.) szémil
versenyeztetési szabályzatrő| sző|ő határozatának 3. pont a) alpontja alapján, ,,nyilvános
pźúyázat (nyilvános versenýaľgyalás), előre meg nem határozhatő ajźln|attevőnek sajtó útján
is meghirdetett ajźln|atkéľés, amit le lehet úgy is bonyolítani, hogy a felhívásnak megfelelő
ajánlatot benyujtók kĺizül tćrgyalź.s a|apjánkerĺil kiválasztásra a nyeľtes''.
A veľsenyeztetési szabźlyzat l1. pontja alapjáĺ a nýlvános versenyęztętési eljarás kiirását
kozzé kell tenni:
a) a Budapest Főváros Koľmányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányiroďájźn,
b) a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatala

hirdető tźb|áján
a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szo|gźiő helýségében,
a Jőzsefváros címti helyi lapban,
az onkorm źnyzat és a vagyonü gyleti me gbizott honl apj án,

az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott ľendelkezésére álló egyéb inteľnetes
hiľdetési portálon,

g) az a)_f) pontokban foglaltakon túlmenően, a Kiíró dĺintése szerinti más helyen illetve
módon.

A hiľdetmények kifiiggesztésének időtartamą valamint a megjelentetés és az ajźn|atok
benyújtásának hatáľideje kĺizött legalább 15 napnak kell ękelni.

A hirdętmények kozzététe|ének költsége nem haladhatja meg a vagyontaľgy forgalmi
értékének az loÁ-át. A Kiíľó dĺintése alapjźn ettől el lehet térni.

c)
d)
e)

Đ



A bérleti díj mértékének a megźi|apitása az onkorrĺáĺyzat fulajdonában álló üľes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló
59/20|1. (XI. 07.) önkormźnyzati ľendelet 7. $ (1) bękezdés a) pontja a|ap1áĺ a bérleméný
csak versenyeztetés alap1źn lehet bérbe adni, ha az ingat|arl forgalmi éľtéke eléri, vagy
meghaladja a 15 MFt-ot.

A renđelet 13. $ (1) bekezdése a|apjźn:,,Úi bé.beudás esętén a bérlemény bérleti đijźnak
méľtékéľől a bérlő kiválasztása során kell megállapodni.

Amennyiben az onkormźnyzat részéró| tĺjľténik az ajźnlattétel, a bérlemény bérleti díjának
mértékét a Képviselő-testtilet hatáĺozatábaĺ megállapított bérleti díjak a|apjźn kell
meghatźrozni.

Versenyeztetési eljaľás soriín bérbe adandó bérlemény esetében a minimális bérleti díj
ö ssze gét a pá|y ázati felhívásban kell me gj elölni.''

Abéľbeadás sorĺán abérleti dijataKépviselő-testĺilęt 24812013. (VI. 19.) számíhatározatźnak
8. b) pontja a|apjźnkell megállapítani, amely szeľint a Csaľnok negyedben elhelyezkedő telek
bérleti díja nettó 2O0,-Ftlmzlhő + Afa.

A rendelet 1 1. $ (1) bekezđése alapjźn a béľleti jogviszony hatáĺozoÍt, vagy hatarozatlanidł5re
létesíthető.

A ľendelet 11. $ (4) bekezdés (b) ponda alapján a szetzódéshatźrozatlan időľe lehet kötni,
kiilönösen ha béľlő kéri és nem ellentétes az Önkormányzat érďękével, vagy ha bérlő ezt nem
kéri, de az onkormźnyzatnakęz á11érdekében.

A Nemzęti Vagyonról szóló 20TI. évi CXCVI. tv. 11. $ (10) bekezdése a|apján nemzeti
vagyon hasznosításáľa vonatkoző szeruőđéshatźrozatlan időľe,vagy 15 év hatźlrozottidőre
köthető, amely időtartam egyszeÍ 5 évre meghosszabbítható.

Fentiek alapjétn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pá|yázati felhívás kłczzététe|éveI
kapcsolatos d<intését meghozni szíveskedjen.

IIATAROZATT JAVASLAT

......./2OI4. (... . . .) számú Yérosgazdéůkodási és Pénzügý bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. a Budapest vlil., Víg u. 39. szám a|atti,34919 hrsz-ú, 555 m2 alapteľülettĺ telekingatlant
béľbeadas útjtĺn hasznosítja. A hasznosítás érđekében nýlvĺĺnos egyfordulős pá|yźnatot ir
ki.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Víg u. 39. szám a|atti,34919 hĺsz.ú telekingatlan
bérbeadásáľa vonatkozó nýlvános, egyfordulós páIyázati eljarás lebonyolítására, a
pźiyázati felhívás közzététe|ére. Apźiyźnat feltételeit az alábbiak szerint źi|apitjameg:
- minimális nettó bérleti díj: 111.000,- Ft/hónap
- az ajánlati biztosíték összege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő

összeg, amely a nyertes pá|yźnő részére az ővadékrészévé alakul át
- aZ óvadék összege: a bruttó bérleti díj háromszorosa
- a bérleti jogviszony ídotartama: az aján|atban megjelölendő, hatźlrozatIan időtartamú

bérleti jogviszony esetén a felmondási idő legfeljebb 30 nap



- az ingatlan beépítése: az ingat|anra felépítmény csak a bérbeadó hozzájäruläsáva|
létesíthető, amennyiben a bérlő a béľbeadó engedélye nélkiil létesít fe|épitméný az
ingatlanon, a bérleti jogviszony felmondásra kerül.

3. a pźiyázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 1 1 . pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormĺĺnyhivatala VIII. keľĹileti Hivatala okmányirodźĄán, valamint a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmźnyzat Polgármesteri Hivatala
hirdető tábláján, a vagyoniigyleti megbizott ügyfelfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefvźros címrĺ helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyontigyleti megbizott honlapjiĺn, továbbá a Polgármesteri Hivatal számtra
költségmentes hirdetési felületeken töľténő megjelentetés szélesebb kĺjríi biztosítása
éľđekében az egyéb rendelkezésľę á1ló inteľnetes hiľdetési poľtálokon kellközzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatő
Határidő: 201-4. augusztus 21.
A döntés végrehajtásátvégző szervezęti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles k<jrét éľintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjáta

nem indokolt

Budapest, 2014.jrilius 30.

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

v ----.

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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