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Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzügyĺBĺzottság!
I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletesismeľtetése

Az onkorm ányzattulajdonát képezia Budapest VIII.' Ülloĺ ĺt 34. sztm a|att!,367g8l0lV51'
hrsz-ú, 190 mŽ alapteruletű utcai be3áratu fiildszinti (100 m2), ga|éiás (50 m2) és pinceszinti
(40 m2) nem lakás célúhelýs ég, ame|y az ingat|an-nýlvántartásban iizlet besorolással
szerepel.
A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiHázkeze|o Irodája

birtokba.

A

a fenti helýséget 2013. március 07-én vette
jegyzőkĺinyv
szerint felújításra szoruI, (4) besorolású,
tanusága
birtokbavéte|i

rende lteté s szeru hasznáIatr a alkalmas.

A helýség végrehajtás során került kiürítésre. A helýségben benne maradtak a végrehajtás
alá vont ingóságok, amelyeket avonatkoző jogszabályok értelmébena végrehajtást kérő saját

költségén köteles őrizni. Ez t<jrténhet az érintett ingatlanban, vagy a végrehď1tő
jőváhagyäsáva| a végĺehajtástkérő saját költségén źńsztilíthatja másik helyszínľe, aho| az
ingóságok megtekintését és azok árveľésétbiztosítani kell. Az ingóságok táro|ása a

helyiségben.töľtént meg, mivel más helyszín a teljesen elkülönített tárolást nem tette lehetővé,
továbbá az onkorm ányzat kiadásait növelte volna a szźl|ítćsis. Az ingóságok trverezése és a
helýség kiüľítése2014 nyarán tĺirténtmeg.

fenti címen lévő helyiség a társasház ftildszintjén helyezkedik eI, az Ülloĺ ĺt felol
közelíthető. Az iz|ethelyiség háromszintes, utcai portálokkal rendelkez1k. A frildszinti
iz|ettér fiilött a ga|énán ľészés a fijldszintľe nyitott vendégtér,a pincében raktźn ta|áIhatő. Az
utcafronton fémszerkezetú, üvegezett portálajtő és ablakok vannak, az ajtő e|hi:zhatő
femredőnnyeI, az ab|akok f,rx femľáccsal védettek. Azldvananyíló ablakok faszeľkezetuek, a
bejfuati ajtő mögött faszerkezętú, üvegezett szélfogó keriilt kialakításra. A ftildszinti

A

vendégtéľft'lott nyitott galériás vendégtérkerült beépítésľe,melyet faszeľkezętrĺlépcsőn lehet
megközelíteni. A foldszinti vendégtér mögött a k<jzlekedőből nyílik a konyha' a ga|éritn
elhelyezett szociális részhez vezeto lépcső és a pincelejźĺrat' A pincehelyiség belmagassága
2,2 m, a ftjlđszint 4,4 m illetve a gaIéia a|att2,0 m, a galéna2,0 m belmagasságu. A pađozat
beton, járólapokkal, a galéria vendégtérszőnyegpadlóval burkolt. A falak vakoltak,

tapétázottak. festettek, |ambéľiázottak, csempézettek. A hőleadók radiátorok. A ftitést és a
haszná|ati meleg vizet gäzkazánbiztositja. A helýség összességében jó állapotu.

Avizőrźs helýségre az onkormányzatköz<is

költségfizetési kötęlęzettsége: 36.100,- Ft/hó.

A

Grifton Property Kft. 2013. május 2]-én készitett, és 2014. október 20-źn akíJalizźLIt
értékbecsléseszerint a nem lakás célúhelýség forgalmi értéke:35.000.000,- Ft. A 248120|3.
(VI. 19.) számű Képviselő-testtileti hatátozat II. Fejezet 7. pontja értelmében,abban az
esetben a helýség bérbęadására' versenyeztetés, vagy páIyźuat útján kerül sor' a minimális
bérleti dijat a helýség Afa nélktili bekĺjltözhető forgalmi éľtékének80 %-át alapul véve kell
me ghatár ozni, ennek <i sszege 2 8 0 0 0. 000' - Ft.
.

Amennyiben

a

pźiyázatbaĺ a bérbeadás során végezheÍő tevékenység nem kerül
úgy az alap béľletidíj mértékea helyiség Afa nélkĺilibekoltozhető forgalmi

meghatározásra,
éľtékének8 %o-a, azaz a számított nettó havi bérleti összeg: 186.667 ,- Ft.

ĺt :ą. szám alafrí, 36798/0/A151 hľsz-ú190 m2
alapterületű, iires, önkormányzati il|ajdonú, utcai bejáľatű nem lakás célúiizlethelyiség
bérbeadásáľa nýlvános egyfordulós pá|yźnatkiirásélt a szźlmitott bérleti díjon, azaz |86.667,Ft/hó + Afa ĺisszegen.
Javasoliuk a Budapest VIII., ulloi

Javasoliuk a nýlvános egyfordulős péiyázat k1irźsát, mivel a helýség a Palota-negyed
területén aZ Üll0i úton ta|źihatő, autóval és más közlękedési eszközökkel is jól
megközelíthető helyen lévő' j.ó állapotú helyiség. A helyiség minél előbbi bérbeadásából
befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat közös k<iltség fizetési terhét, és pźiytuat révén
vélhetőleg a nagyobb béľleti đijaján|attal még plusz bevétel is valószíntĺsíthető.

A felhívás kozzététe|érea Vęrsenyeztetési szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. keľiileti Hivatala okmányirodáján, valamint a
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdető
táblájtn, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helýségében (Kisfalu Kft
telephelyein), a lőzsęfváros című helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonĹigyleti
megbizotthonlapján, és egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálon kerĹil sor.
II. A beteľjesztésindoka

Az önkormányzati tulajdonú üres nem lakás célúhelýség nýlvános egyfordulós pźiyźuaton
töľténő béľbeadásához bérbeaďói döntés szükséges, amely dontés meghozata|ára a Tisztelt
Bizottság jogosult.
III. A döntés célja' pénziigyi hatása

Amennýben a helýségľe kiíľtnýlvános pźiyázat eredménýe|en, az onkormányzatnak
kiadásként havonta közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség
műs

z

aki

á|Iap ota ro m

l

ik a k1haszná|atl

ans ág m i att.

A

határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az Oĺtkormányzat 2014. évi béľleti
díj bevételét.

A helýség bérbeadása pénzigýfęđezetetnem igényel.
IV. Jogszabályi ktirnyezet ismertetése

Az

onkormányzat fulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|o helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (vI.20.) számí rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében aKt.-a
rendeletben meghatźtrozott feladat- és hatáskör megosztás szeľint - onkormányzatibérbeađői
döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás
módját a 7. $ (1) a) pontja hatźtrozzameg.

A

Budapest Jőzsęfvźnosi onkormźĺnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakor|ásáľó| szőIő 66/20T2' (X[. 13.) számű önkormányzati rendelet 7. $ (2) bekezdése
alapjźn,ha onkormáĺyzatrendelete vagy aKépviselő-testtilet határozatamást nem tartalmaz,
a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melýk versenyeztetési eljaľást kęll
alkalmazni.

nýlvános pá|yázat lebonyolításának szabźiyait, a versenyeztetési eljárásokról szóló
4f8l20I2' (KI. 06.) számű Képviselő-testÍileti hatátozat tarta|mazza, melyet a Budapest

A

Józsefuárosi onkormányzat n:|Ąďonában á11ó vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának
átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szęrzó kiválasztására kell a|ka|mazni, ha a
versenýárgya|ás :ĺrrtćĺsajogszabtůy alapján kötelező, vagy a tulajdonosi jogköľgyakorló
e\oirta, hogy a vagyont versenyeztetési e|járással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogát
átruházĺi. A II. Fejezet a|apján történt apá|yázat bontása, apá|yźĺzati ajánlatok elbírálása és
az e|lhęz kapcsolódó jegyzők<inyvek elkészítése.

A

Veľsenyeztetési Szabá|yzat 29. pontja értelmében a nem lakás céljára szolgźlő helýség
bérbeadásáľa meghirdetett ptiyźĺzatesetében a minimális bérleti díjat első esetbęn a
Képviselő-testtilet nem lakás cé|jára szolgáIő helýségek bérleti díjfuőI szőlőhatározatźtban az
o/o-a képezi.
adott helýség kategóriára meghat ttrozott bérleti díj 1 00
helyiségbéľalapjáu| a 24812013. (VI. I9.) szźmu Képviselő-testtilęti határozat szolgál. A
Kt. hatátozat II. fejezet 7. pontja értelmében, a helýségbéralapjául a helýségeknek a jelen
hatátozat és a Kt. más határozata szeńnt aktualizá|t bęk<jltözhető forgalmi éľtékeszo|gźi.
Abban az esetben, ha a helyiségbérbeadásźra,versenyeztetés vagy pźtlyázat útján kerül sor' a
80 %-éń alapul
minimális béľleti díjatahelyiségAFA nélküli beköltözheto forgalmi éľtékénęk
véve kell meghatározni. Nýlvános pźlyáztatás esetén önkoľmányzati érdekből a minimális
bérleti díj a beköltozhető foĺgalmi éľték80 oÁ-ĺźikisebb értékbenis meghatározhatő azzal',
hogy ez az értéknem lehęt kevesebb a bek<lltĺizhető forgalmi érték50 %-náI. A Képviselőtesttilet 7. pontja értęlmébenamennýben a pá|yźlzatban a bérbeadás során .végezhető
tevékenységnemkeriil megh attrozásra-, űgy az aiap bérleti díj mértékea helýség Áa nelnili
értékének
forgalmi
beköltözhető

A

8o/o-a.

A

pá|yazat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség fęlmertilése
lenne várhatő abban az esetben, ha az onkormźnyzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján
is kozzéteĺ.rlé,ezért tapaszta|ataink alapján nem javasoljuk a hiľdetésnapilapban tĺjľténő
megjelentetését. A pá|yázati felhívást kozzétesszik a Versenyęztętési szabá|yzat 11.
pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. kerületi
Hivatala okmányirođájáĺ,valamint a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatala hirdető táb|ájttĺ, a vagyonügyleti megbizott
ügyfélfogadásra szolgćtló helyiségében(Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros című helyi
lapban, az onkorm źnyzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján, és egyéb ľendelkezésľę
álló internetes hiľdetésiportálon.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat
év. (...hó....nap). szám,űYárosgazdálkodási és Pénzügý bizottságihattrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy đönt, hogy
1.)

felkéri a Kisfalu Kft-t,

a ^Budapest

VIII., Üllői út 34. szám a|att elhelyezkedő

367g8lolN51 hrsz-ú, 190 m2 alapteľĹiletű, üres önkormrĺnyzati tulajdonú, utaai bejáratú

ťoldszinti nem lakás célúüzlethelýség bérbeadásara nýlvános egyfordulős ptilyázat
k1írására, a szźtmítottbérleti díjon, azaz 186.667 ,- Ft[hő + Afa összegen.
2.)

a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yäzat a Versenyeztętési szabáIyzatrő| szőIő
4f8l2oIf. (X[. 06.) számll a Budapest Józsefuárosi onkoľmĺĺnyzatKépviselőtesttiletének hatfuozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yázati felhívźlst a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormányhívata|a VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján, valamint a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormáĺyzat Polgáľmesteri Hivatala
hirdető tźĺb|ájtĺn,a vagyonügyleti megbízott iigyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továhbá a Polgármesteri Hivatal szttmáta
koltségmentes hirdętési feltileteken történő megjelentetés szélesebb kĺjnĺbiztosítása
érdekébenaz egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős:
Hatáľidő:

Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatő
2014. december

1.

A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság szélęs körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjára
nem indokolt

honlapon

hiľdetőtáblán

Budapest, 2014. november 18.
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