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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóczi|it 5|. száma|atti,3464Iĺ0tN3 hrsz-li,
utcai, 126 m2 fĺi|dszint és 120 m2 magasfcildszintí, összesen 246 nł alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiségcsoport. Az ingatlan-nyilvántartásban a helyiség iizlet besorolású.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|o Iľodája a fenti helyiséget fO|3. januáĺr f3-án vette biľtokba'
megá||apításuk szerint a he|yiségcsoport felújítást igényel, (3) besorolású, rendeltetésszerű használatra
alkalmas.

Avízórás helyiségre az onkormányzat közös költségfizetési kĺitelezettsége: 39.805,- Ft/hó.

A Városgazdálkodási Bizottsága a |56/20|3. (II. 18.) száműbatátozatában felkéne a Kisfalu Kft-t a
fenti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pát|yázatkiírására,34L.OOO,- Ft/hó +
Afa bérleti dd összegen, azonban a kiílt páIyázatraaján|at nem került benyújtásra, így a helyiségre
kiíĺ pá|y ázat eredménytelenĹil záru|t.

A Városgazdálkodási Bizottsága a30flf0|4. (I[. 17.) szátmúhatározatźtban felkéne a Kisfalu Kft-t a
fenti üzlethelyiség bérbeadásĺíra vonatkozó nyilvános egyfordulós páiyázat ismételt kiírására,
I7f.800,- Ft/hó + Áfa bérleti dij cisszegen azonban a kiírt pĺl|yázatraajáln|at nem került benyújtásľa,
így a helyiségre kiírt pá|yázat eredménytelenĹil zárult.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 84Iĺf0I4. rym. 04.) számi határozatában felkéne a
Kisfalu Kft-t a fenti helyiség bérbeadálsára vonatkozó nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására,
108.000,- Ft/hó + Áfa bérteti díj összegen.

Apályázatf01Ą. szeptember 24-től került kiírásra, leadási határideje és a bontás napja 2014. október
f9.e volt. A pá|yázati dokumentációt egy személy vásárolta meg. A határidőn be|u| páIyázat nem
került benyújtásra, így a helyiségĺe kiíÍt páiyázat eredményteleniil zárult.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |281lf0|4. (XII. 01.) szá,múhatározatában úgy döntött,
hogy újabb páiyázat kiírásáról nem dönt, és egyben felkérte a Kisfalu Kft-t, hogy a későbbiekben
tegyen javaslatot a helyiség hasznosítására vonatkozóan.

Afentihelyiségbérbevételéreabizottságihatározatotkövetőenkétkérelmezőtol,lĺlEól
használt lakberendezés kereskedelem céljára torténő hasznosításra, és a Parafitt SportegyesüIettőI klub
éS kiállító terem céljára történő hasznosításra érkezett írásbeli kérelem.

szám alatti üľes, łinkoľmányzati
egyfoľdulós páůyázaton történő



A Grifton Pľoperty Kft. 20|2. november 20-źtn készített értékbecslése szerint a helyiség forgalmi
éľtéke: 5l.300.000,- Ft volt. Af}|4.január f\.i és 2014. július 16-í aktualiz,źllĺĺs szerinti forgalmi
érték: 40.500.000,- Ft. A248ĺf013. (VI.19.) számú Képviselő-testiileti hatźrozat II. Fejezet 7. pontja
éľtelmében, abban az esetben, ha a helyiség bérbeadĺĺsárą versenyeztetés, vagy pźiyźnat útjan keri'il
sor' a minimális bér|eti díjat a helyiség Afa nélktili bekĺiltözhető forgalmi éľtékének 80 o/o-át alapul
véve kell megállapítani, ennek összege: 32.400.000,- Ft. Amennyiben a pá|yfuatban a bérbeadrĺs során
végezhető tevékenység nem kerĺil meghatározźtsra, úgy az a|ap berleti díj mértéke a helyiség Afa
nélküli beköltözhető forgalmi értékének 8oÁ-a, azaz a sámított nettó havi bérleti dii: 216.000'- Ft.

A 428/2013. (X[.06.) szímú Versenyeztetési Szabźiyzatf9. pontja értelmében, ha a versenyeztetesi
eljárás eredménýelen, a következó pźilyź.zatí kiírrásban az e|őzőek szeľinti bérleti díi 80 %o.źú, a
következő pźiyázatok során pedig a bérleti díj 50 %o-źttke|| minimális bérleti díjként szerepeltetni. A
helyiség esetében már neryedik alkalommal kerülne pá|yánat kiírásra, tekintettel erre a bérleti díj
összeget 50 %o-on kell megállapítani, azaz a minimális számított nettó havĺ béľletĺ díj: 108.000'- Ft.

Javasoljuk a nyilvános eg1rfordulós pźiyźzat újbóli kiírasát a fenti helyiség vonatkoásában,
tekintettel aľra, hogy két írłĺsbeti kéľelem is érkezett a helyiség bérbevételére.

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a Budapest VI[., Rfüóczi űt 5I. szźtm a|atti,3464Iĺ0/N3
hrsz-ú, 246 mf alapterületÍĺ utcai bejáratú ftjldszinti + magasftildszinti nem lakás célri tizlethelyiség
bérbeadására nyilvános eg1rfordulós pá'|yázatújbóli kiíľását, 108.000,. Ft/hó + Áfa béľleti d[i összegen.

Javasoljuk továbbá a pát|yázati felhívásban kikötni, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajźn|at,
amely nyilvános internet szolgáltatás (internet kźtvéző, call center, stb) tevékenység végzésére
vonatkozik.

A pá|yźzat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmerülése |enne

várható abban az esetben, ha az onkormźnyzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján is közzétenné,
ezérttapasztalataink alapján nem javasoljuk a hiľdetés napilapban történő megjelentetését. A felhívás
kozzététe|ére a Versenyeńetési szabźůyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros Kormányhivatala VIil. keľületi Hivata|a okmányiľodájrĺn, valamint a Budapest Főváros VIII.
keriilet Józsefuárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdető táb\áljátn, a vagyonĺigyleti
megbízott iigyfétfogadĺĺsra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros című helyi
lapban, az Önkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb ľendelkezésre álló
internetes hirdetési porüíIon kerül sor.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadásráľa vonatkozó tljbő|i páiyźzatra történő kiírráshoz bérbeadói
döntés szükséges, amely döntés meghozata|źra a Tisaelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

Javasoĺjuk újabb nyilvános egyfordulós pźilyźnat tĄbő|i kiírását, mivel a legutóbbi pá|yánat

eredménýelentil zárult; és újabb érdeklődés érkezett a helyiség bérbevételére.

Az onkormźnyzatnak kiadásként havonta közcjs koltség fizetési kötelezettsége keletkezik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat f0|5. éví béľleti díj
bevételét.

A döntés pénzngyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi köľnyezet ismeńetése

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadĺásának feltételeiről
szőLő 35/2013. (VI. f0.) szźmű rendelet 2. $ (l) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben
meghatĺározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a

Yárosgazdátlkodási és Pénztigyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (l) a)

pontja hatźnozza meg. A Rendelet 7. $ (2) bekezdése a|apjźn, ha onkormányzat rendelete vagy a
képviselő-testĺilet haĹározata mást nem tartalmaz, a tu|ajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy
melyik versenyeztetési eljárást kell a|kalmazni.



A-nyilvános pá|yázat lebonyolításánakszabát|yait, a versenyeztetési eljárásokróI szó|ő 4f8/fO12. (XII.
06.) számú Képviselő-testületi határozattarta|mazza. A II. Fejezet ulupiĺn történt apáiyázatbontása, a
páiyázati ajánlatok elbírálása és az etlhez kapcsolódó jegyzőkönyvek elŔészítése.

Ą Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 4łafalf. (XII. 06.) számú
Versenyeztetési Szabátyzatát a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonábarl á||ő vagyonelemek
hasznosítása és tulajdonjogának átruházásaesetén a hasznosító es a tula1aó6 ogot szeÍző kiválasztásáľa
kell alkalmazni, ha a veľsenytiíĺgyalás tartiísa jogszabály alapján 

-kötelező, 
vagy a tulajdonosi

jogköľgyakorlci eloírta' hogy a vagyont versenyeztetési eljiiással kell haszňôsíani uugy a
tu laj donj o gá t átruházni.

A Versenyeztetési Szabát|yzat 29. pontja értelmében a nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség
bérbeadására meghirdetett pá|yázat esetében a minimális béľleti díjat első 

"."tĹ.n 
a Képviselő-teštulei

nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bér|eti dfiárő| szóIó hat^áľozatáhan az adotthelyiśég kategőriára
meghatározott bérleti díj 100 %o-aképezí.

A helyiségbér alapjául a f48|f0I3. (VI. t9.) számú Képviselő-testtileti hatfuozat szolgál. A Kt.
hatátrozat II. fejezet 7. pontja értelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a
Kt. más hatfuozata szerint aktualizált beköltözheto forgalńi értéke szolgel. Abbin az esetben, ha a
helyiség béľbeadására' versenyeztetés vagy páĺ|yázaĹ ritján kerül Soľ, a minimális bérleti díjat a
helyiség Áp,ł neu<uli bek<ĺltözhető forgälrni értékének 80 To-át alapul véve kell meghatározni.
Nyilvános páiyáztatás esetén önkormányzati érdekből a minimális bérleti dii a beköltozheto forgalmi
érték 80 vo-ná| kisebb értékben is meghatározhatő azza|,hogy ez az éĺék nem lehet kevesebb a
beköltözhető forgalmi érték 50 To-ná|' A Képviselő-testület 7. pontja értelmében amennyiben a
pá|yázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra, űgy az alap bérleti
díj méľtéke a helyiség Áfa nélküIi beköltĺizhető forgalmi értékének8vo-a.

A Képviselő-testüIet határozatánakf4' pontja alapján a bérleti díj legalacsonyabb cisszege nem lehet
kevesebb, mint a helyiség után fizetendő közös költség mértéke.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy d<ĺntését meghozni szíveskedjen.

Hatátozati javaslat

.év' (...hó....nap). számli Városgazdá|kodásiés Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

t.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi út 51. szám alatti, 3464|l0/N3
hĺsz-ú, u6 mz alapterületű utcai bejáratú fĺildszinti + magasföldszinti nem lakás célú
üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására, 108.000,- Fíhó +
Afa bérleti dd összegen. A pályázati felhívásban ki kell kötni, hogy a helyiségre nem adható be
olyan ajánlat, amely nyilvános internet szolgáltatás (intemet ká'vézó, call center, stb) tevékenység
végzésére vonatkozik.

f.) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a páiyázat a Versenyeztetési szabályzatrő| szőIó 428ĺf012. (X[.
06.) számú a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének határozatában foglaltak
szerinti lebonyolításra.

3.) a pźlyázati fe|hívást a Versenyeztetési Szabá'Iyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a a
Budapest Főváros Kormányhivatala VI[. kertileti Hivatala okmányirodáján, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivatala hirdető táb|áján, a
vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a
Józsefváros című helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján,
továbbá a Polgármesteri Hivatal számáta költségmentes hirdetési felületeken töľténő
megjelentetés szélesebb korű biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésrę á,||ő inteľnetes
hirdetési portálokon kell közzétenni.
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