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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsĺĺg!

I. Tényátlás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóczi tĺt 55. szám aIatti, 34639l0ĺN4 hľsz-ú'
|25 m2 alapterületű utcai bejáratu foldszinti helyíség. Az ingatlan-nyilvántartásban üzlethelyiség
besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. tnkományzatiHźnkeze|ő Irodája a fenti helyiséget 2012. október 15-én vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzokönyv tanúsága szeľint felújításľa szorul, (3) besorolású, rendeltetésszerű haszná|atra
alkalmas.

Avizórźs helyiségre az onkormányzat közös költségÍizetési kcitelęzettsége: 20.950,- Ft/hó.

A fenti címen lévő helyiség a társasház Rákőczi úti részén helyezkedik el, utcai bejaľatú. A helyiség
eladótéľből, raktáľból, iľodából és vizesblokkból áll, melyek belmagassága 3,8 és 4,3 m. Az utcafronti

.eladótéľbol néhány lépcsovel magasabban nyílik a belso eladótér. A helyiségben minden kĺjzmű
megtalálható. A raktárhelyiségben acé|vázas ga|éria található. Az irodahelyiség mellett kialakított mosdó és

wc Van. A bejárati portálajtó és ablak fémszerkezetű, üvegezett, közepes állapotú. Az udvari ablak, és a belso
ajtők faszerkezetűek, közepes á|Iapotűak. A paďozat beton, pvc-vel, illetve hajópadlóval burkolt, közepes
állapotú. A fa|ak vakoltak, festettek, a vizes helyiségben csempézettek, közepes állapotúak. A fűtést ciľkó
biztosítja, a hő leadók ľadiátorok.

A TREND AND STYLE Kft. bérbevételí kéręlmęt nyújtott be a Kisfalu Kft-hęz a fęnti helyiség ruházati
uz|et cé|jttra töľténő bérbevétele kapcsán.

A Grifton Propeľty Kft. 2014 . április 29-éĺ készitett és 20 1 5. janńr 07 -én aktaa|izáIt értékbecslése szeint az
utcai bejáratú fĺildszinti nem lakás célú helyiség forgalmi éľtéke: 25.800.000'- Ft. A f48l20I3, (VI. 19.)
számű Képviselő-testületi határozat II. Fejezet 7. pontja éľtelmében, abban az esetben a helyiség
bérbeadására, veľsenyeztetés, vagy pá|yázat útján keľül sor, a minimális béľleti dijat a helyiség Afa nélkĺili
bektiltiizhető foľga|mi éľtókének 80 "/o-át a|apul vévę kell meghatározni, ęnnek összege 20.640.000'- Ft.

Amennyiben a pá|yázatban a béľbeadás soľán végezhető tevékenység nem kerül meghatározásľa, úgy az a|ap
bérleti díj méľtéke a he|yiség Áfa nélkĺili beköltĺjzhető foľgalmi éftékének 8 %o-a, azaz a számított nettó
havi béľleti iisszeg: 137.600'- Ft.

Javasoljuk a Budapest VIII., Rákóczi ilt 55. szám a|atti, 34639lOlN4 hĺsz-ú, I25 m2 a|apteľületű üres
önkormányzati tulajdonú utcai bejáratú földszinti helyiseg bérbęadására nyilvános egyfordulós pá|yázat
kiírását, a számított bérleti dijon, azaz I37 .600,- Ft/hó + Afa ĺisszegen. Javasoljuk továbbá, hogy a ptiyázat
soĺán kerĹiljon kikötésľe, hogy a helyiség bérbevételére nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő.
testülęt 248/2013. (VI. 19.) szám,,lhatározatttnak 8. pontja szerinti 25%o-os bérletí díj kategóriábaÍartoző,
illetve nyilvános internet szo|gáLtaÍ'ás (internet kávéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

A pźiyázat megjelentetésév-el kapcsolatban kb. 1ó0.000,- Ft hiľdętési költség felmerülése lerne váľható
abban az esetben, ha az onkormányzat a fe|hívást napilap' hirdetési újság útján is közzétenné, ezért
tapasńa|ataink alapján nem javasoljuk a hirdetés napilapban ttĺrténő megjelentetését.



A felhívás kozzétételére a Versenyeztetési szabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodájttn, va|amint a Budapest Főváľos VIII.
kęrület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdető táb|áján, a vagyoniigyleti megbízott ügyfélfogadásra
szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáľos című helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyonĺigyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési portálon kerül soľ.

II. Indoko|ás

Az önkormtnyzati tulajdonú üľes nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pá|yázaton töľténő
bérbeadásához bérbeadói döntés szi.ikséges, amely döntés meghozata|áta a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a nyilvános egyfordulós pá|yázat kíírását' mivel a minél előbbi béľbeadásából befolyó bérleti díj
fedezi az onkományzat közös kciltség fizetési terhét, és pźiyázat ľévén vélhetőleg a nagyobb bérleti díj
ajáĺ|aÍta| még plusz bevétel is valószínűsíthető.

Amennyiben a helyíségľe kiírt nyilvános páIyázat eľedménýelerL, az onkormányzatĺak kiadásként havonta
kĺjzös kö|tség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki állapota ľomlik a
kihasználatlanság miatt.

Ahatározatijavaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormáĺyzatfO15. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fędezeÍet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése

Az onkormźlĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló
35l2OI3. (VI. 20.) száműrendęlet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat-
és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) a) pontja határozzameg.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66l20If. (XII. 13.) számí önkormányzati rendelęt 7. $ (2) bekęzdése a|apjźn, ha onkormányzat rendelete
vagy a Képviselo-testület határozata mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakor|őjahatározzameg,hogy
melyik versenyeztetési eljáľást kell alkalmazní'

A nyilvános pá|yázat.lebonyolításának szabá|yait, a versenyeztetési eljárásokról szóló 47lf0I5. (II. 19.)

számű Képviselő-testii1eti határozat tarta|mazza, melyet a Budapest Józsęfuárosi onkormányzat
tulajdonában álló vagyonelemęk hasznosítása és tulajdonjogának ttruházása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szerző kivá|asztásźtra kell a|kalmazni, ha a versenýárgya|ás tartása jogszabá|y a|apjźn
kötelező, vagy a tulajdonosi jogkörgyakorló előílta, hogy a vagyont VeľSenyeztetési e|járással kell
hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruházni.

A Versenyeztetési SzabáIyzat 30. ponda értelmében a nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség béľbęadására
meghirdetett pá|yázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testület nem lakás céIjfua
szolgáló helyiségek bérleti dijárő| szőIő határozatában az ađott helyiség kategőriára meghatározott bérleti díj
100 %o-aképezi.

A helyiségbér a|apjáu| a 24812013. (VI. 19.) számú Képviselő.testületi hatfuozat szo|gá|. A Kt. határozat II.

fejezet 7 . pontja értelmében, a helyíségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hattlrozat és a Kt. más határozata
szeľint aktla|izá|t bekö ltĺizheto forgalm i értéke szo l gál.

Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására, versenyeńętés vagy páIyázat űtján kerĺil sor, a minimális
bérleti dijat a helyiség AFA nélkÍili bekö|tözhető foľgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatározrĺ.
Nyi|vános ptiyáztatás esetén önkormányzati éľdekbol a minimális béľleti díj a beköltözheto foľgalmi élték
80 %-náI kisebb értékben is meghatáľozhato azzaI, hogy ęz az érték nem lehet kevesebb a beköltözhető
foľgalmi érték 50 %o-nźi.

A Képviselő-testi'ilet 7. pontja éńe|mében amennyiben a pźúyźuatban a béľbeadás során végezheto
tevékenység nem kerül meghatározásra, úgy az alap bérleti díj méľtéke a helyiség Afa nélkÍili beköltozheto
forgalmi értékéĺek 80Á - a.

Fentiek alapjánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat



AYárosgazdálkodási és Pénzrigyí Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri^a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Rákóczitń 55. szám alatt elhelyezkedő 34639l0lN4 hľsz-ú,
125 m'alapterületű, üres önkormányzati tulajdonú' utcai bejáratú fijldszínti nem lakás célú tizlethelyiség
bérbeadására nyilvános egyfordulós páIyázat kiiĺásźlra, a számitotÍ" béľleti díjon, azaz 137.600,- Ftlhó
cisszegen. A helyiségľę nem adható be olyan ajźn'Lat, amely a Képviselő-testület f48l2013. (VI. 19.)
száműhatźrozatának 8. pontja szęrinti f5 %o-os bérleti díj kategóriábatartoző, illetve nyilvános internet
szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015.áp,.ilis24'

2.) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Veľsenyeńetési szabá|yzatról szóló 47l20I5. (II. 09.)
számű a Képviselő{estületi hatáĺozatábaĺ foglaltak szęrinti lebonyolításra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0I5.áprL|is24.

3.) apályázati fe|hívást a Veľsenyeztetési Szabályzat |1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Fováľos Koľmányhivatala VIII. kerü|eti Hivata|a okmányiľodáján, va|amint a Budapest Fováros VIII.
keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdető tttb|áján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra
szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáľos címtĺ helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyonügyleti megbizott honlapján, továbbá a Polgármesteľi Hivatal számára költségmentęs hiidetési
fe|ületeken torténő megjelentetés szélesebb kortĺ biztosítása érdekében az egyéb ľendelkezésre álló
internetes hiľdetési portálokon kell közzétenni'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľido: 2015. július 31.
A dontés végrehajtását végzó szeľvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjáľa
nęm indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 201' 5. ápriLis 20.

Kovács ottó
v agy ongazdálko dás i igazgatő
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