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Tisztelt Y ár osgazdátlkodásĺ és Pénzü gyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeÉetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VtrI., Víg u.32. szźtm a|atti,34944ĺoĺN5 hrsz-ti, |f5 mz
alapterĺiletiĺ udvari bejáľatú ftildszinti üres nem lakás célú helyiség. Az ingat|an-nyilvántartásban iľoda
besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|ő Irodája a fenti helyiséget 2011. október 25-én vette birtokba. A
biľtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint teljes felújíĹásľa szorul, (3) besorolású, ľendeltetésszenÍ
hasznźiatra alkalmas.

A vízórás helyiségre az Önkormányzat kcĺzös költségfizetési kötelezettsége: 18.625,- Ft/hó.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |22612014. (XI. f4.) szźtmű hatfuozatźban úgy döntött, hogy
nem jaľul hozzá a helyiség bérbeadásához a Habilitációs Alapítvány és a Magyar Kutyás Kutató - Mentő
Alapítvány tészére, tovźtbbá a |ff7lf0I4. (XI. f4.) száműhatározatában úry döntött, hogy nem járul hozzá a
helyiségbérbeadásáhozlDadószámmalrendelkezőmagánszemélyrészéresem.ATisztelt
Bizottság a |228120|4. (XL 24.) számű hatźrozatában úgy dĺjntĺitt, hogy a Budapest VIII., 34944lAl5
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VI[., Víg u. 32. szźm a|attta|źt|hatő, 1f5 m2 alapterülettĺ, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai.bejáratú ftildszinti helyiséget nyilvános pźtlyazat útján kívánja bérbe adni. A
bérleti díj nem került meghatáĺozásra.

A fenti címen lévő helyiség atátrsashán udvaráľól kcjzelíthető meg, f uvegezett fabejźrati ajtón keľesztĹil,
amelyek nyitható vasráccsal vannak felszerelve. Az udvari és azutcai fa ablakok fix vasráccsal felszereltek.
A padozat burkolata parketta és PVC. A falak vakoltak, festettek, tapétázottak. lambéľiával borítottak, i|letve
a vizes helyiségekben csempézettek. A mosdóban ahaszná|ati meleg vizet elektľomos vízmelegítő adja' Az
ingatlan fíĺtését elektromos kályhák biaosítják. A helyiségek belmagassága 3,8 m. A PVC burkolat rossz
áIlapotban van, atöbbi padló és falburkolat, szaniterek megfelelő állapotuak.

A Grifton Propeľý Kft.zllf.június |3.ánkészített, és f0|4. ápri|is l4-én, valamint 2015. február 12-én
aktua|izá|t éľtékbecslése szerint a Budapest VI[. Víg u.3f. szźtm a|atti,3494410lAl5 hrsz-li nem lakás célú
helyiség foľgalmi éľtéke: 16.300.000'- Ft. A f48l20l3. (VI. 19.) szátmű Képviselő-testületi hatźrozatII.
Fejezet 7. pontja éľtelmében, abban az esetben a helyiség bérbeadásárą versenyeztetés, vagy pá|yázatűtjźn
kerül sor, a minimális bérleti dijat a helyiség Afa néIkĹili bekiiltözhető foľgalmi értékének 80 o/o-át alapul
véve kell meghatározni, ennek összege 13.040.000,- Ft.

Amennyibe n a pźńyázatban a bérbeadás során végezheto tevékenység nem kerül meghatźroz,źlsra, úgy az a|ap
bérleti díj méľtéke a helyiség Áfa nélkĺili beköltözhető forgalmi éltekenek 8%-a, azaz a számított nettó
havi bérleti łisszeg: 86.933'- Ft.

Javasoljuk a Budapest VIII., Víg u' 32' szám a|atti, 34944lo/N5 hrsz-ú, 1f5 mz alapteľületű üres
önkoľmányzati tulajdonú udvaľi bejáratű ftjldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadására nyilvános
egyfordulós pźúyázat kiírását a számított bérleti díjon, azaz 86.933,- Fťhó + Áfa összegen' Javaso|juk
tovźtbbá, hogy a pá|yázat soľán keri'iljön kikötésre, hogy a helyiség béľbevételére nem adható be olyan
aján|at, amely a Képviselő.testĺilet f48l20|3. (VI' 19.) szźtműhatározatźnak 8. pontja szerinti 25 % és 12%-
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os bérleti díj kategóriábatartozó, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kźwéző, ca|| center, stb.)
tevékenység v égzésére vonatkozik.

A felhívás kozzététe|ére a Versenyeztetési szabályzat ||. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváľos VIII. kertilet Józsefuarosi onkormányzat Po|gámesteri Hivatala hirdető táb|źtjźn, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az
onkoľmányzat és a LebonyolÍto honlapján, továbbá az onkormányzat és a LebonyolÍto Kisfa|u Kft.
rende|kezéséľę álló internetes hiľdetési portĺí|on keľül sor.

A ptúyázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,. Ft hiľdetési költség felmerülése lenne várható
abban az esetben, ha az onkormányzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján is közzétenné, ezért
tapasztalataink alapján nem javasoljuk a hirdetés napilapban történo megjelentetését.

II. A beteľjesztés indoka

Az önkormtnyzati tulajdonú ĺires nem |akás célú helyiség nyilvános egyfordulós pźilytnaton történő
bérbeadásához bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozzta|źra a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés céIja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a nyilvános egyfordulós pźilyázat kiírását, mivel a minél előbbi béľbeadásából befolyó bérleti díj
fedezi az onkormányzat közos költség fizetési terhét, és pźl|yázzt révén vélhetőleg a nagyobb béľleti díj
ajźtn|attal még plusz bevétel is va|ószínűsítheto.

Amennyiben a helyiségre kiírt nyilvános páiyźtzat eredménytelen) az onkormányzatnak kiadásként havonta
közös kĺiltség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki á||apota romlik a
kihasználatlanság miatt.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkoľmányzatf0|5. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzĺigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/f0I3. (VI. 20.) számú rende|et 2. $ (l) bekezdése éľtelmében a Kt. - a rendeletben meghatározottfe|adat-
és hatáskor megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (l) a) pontja hatźtrozzameg.

A Budapest Józsefuárosi onkormanyzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráról szóló
66ĺf0I2. (XII. 13.) számű önkormányzati rendelet 7.$ (2) bekezdése alapján, ha onkormányzatrende|ete
vaw a Képviselő-testület hatźlrozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosijog gyakoľ|ójahatározza meg, hogy
melyik versenyeztetési elj árást ke|l alkalmazni.

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabźiyait, a versenyeztetési eljĺáľásokóI szóló 47lf0|5. (II. l9.)
számű Képviselő-testületi határozat tartalmazza, melyet a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában álló vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának źtruhtatlsa esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szerzo kivźúasztźsára ke|l alkalmazni, ha a versenýárgyalźs tartása jogszabá|y alapján
kötelező, vagy a tulajdonosi jogkörgyakorló elóírta' hogy a vagyont veľSenyeztetési eljárással kell
hasznosítani vagy a tulajdonjo gtú źúruházni.

A Versenyeztetési Szabźilyzat 30. ponla értelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
meghirdetett pá|yázat esetében a minimális béľleti díjat elsó esetben a Képviselő-testĺilet nem lakás cé|jára
szoIgá|ő helyiségek bérleti díjáról szóló határozattlban az adott hetyiség kategóriára meghatĺĺrozott béľleti díj
100 Yo-aképezi.

A helyiségbér alapjául af48l20|3. (VI. 19.) sztłmű Képvise|ő-testü|eti hatiározatszolgtú. A Kt. határozat II.

fejezet 7' pontja értelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata
szerint aktua|izźit beköltözhető foľgalmi éľtéke szo|gá|. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására'
versenyeztetés vagy pá|yázat ritján keľül sor, a minimális bérleti dijata helyiség AFA né|kĹili beköltözheto
forgalmi értékének 80 %-tlt alapul véve kell meghatározni. Nyi|vános pá|yźztatás esetén ĺĺnkormányzati
érdekbő| a minimális béľleti díj a beköltözhetó foľgalmi éľték 80 %-ná| kisebb értékben is meghatározható
azza|,hogy ez azérték nem lehet kevesebb a beköltözheto forgalmi éľték 50 %o-ná|. A Képviselő-testület 7'
pontja értelmében amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás soľán végezhető tevékenység nem kerĺil
meghatározásra, űgy az a|ap bérleti díj mértéke a helyiség Áa neltĺili beköltözhető forgalmi értékének 8 %-

a.



Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). szĺmú Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági haÍározat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy

l ') felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIĺI.' Víg u. 3f . sz.Ítm alatt elhelye zkedó 34944ĺ0ĺN5 hrsz-ú, |25 mz

alapterületíĺ' üres önkormányzati tulajdonú, udvaľi bejáratű, ftildszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadására nyi|vános egyfordulós pá|yázat kiírására a sámított bérleti díjon, azaz 86.933'- Ft/hó
osszegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testület
f48l20|3. (vI. 19.) számú határozatźtnak 8. pontja szerinti 25%oés If oÁ-os bérleti díj kategóriába
tartoző, illetve nyilvános internet szo|gźitatás (internet kźxéző, call center, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

2,) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a páiyázat a Versenyeztetési szabá|yzatrő| sző|ő 4,1lf0|5. (II. 09.)
számú a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének hatarozatźhan foglaltak szerinti
lebonyolításra.

3.) apá|yźlzati felhívást a Versenyeztetési Szabźiyzat l1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros VIII. keri'i|et Józsefuárosi onkoľmányzatPo|gźrmesteri Hivatala hirdetőtáb|źljźln, a Lebonyolító
i'igyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros című helyi |apban, az
Önkonnányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető
koltségmentes hirdetési feltileteken, egyéb ręndelkezésre álló internetes hirdetési poltáIokon kell
közzétennl.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2015. március 23.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érinto döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 201 5. máľcius 2.
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