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Tĺsztelt VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtĺntés tzrta|mőnak ľészletes ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest vIIr., 3564ttotV3 he|yrajzi szźtmon nyilvántaľtott, a
Budapest vIII.o Jĺózsef kľt. 66. szttm a|atti, 73 m2 alapteľülettí, utcai bejĺáratu, fiildszinti nem lakás célú
helyiség.Azngat|an-nyilvéĺntartźlsbanirodabesorolássalszerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzati Házkeze|ó lrodátja a helyiséget 2oI5. januĺáľ 26-źn vette biľtokba. A
birtokbavételi jegyzőktinyv tanúsága szerint a helyiség felújítandó, közepes áIlapotu, (3) besoľolású,
rendelteté s s zera hasnńtlatra alkalmas.

Avízőrás helyiség utźn azonkormĺányzat közös költség fizetési kötelezettsé ge: 14.308,- Ft/hó.

Azlngatlanvagyon-kataszter nyilviántartźs, valamint a fiiggetlen szakérto által feltilvizsgáltak szeľint azutcai
bejĺáľatu, ffjldszinti nem lakás célú helyiség becsiilt éľtéke: 20.634.000,- Ft. A 248120|3. (VI. 19.) szźmil
Képviselő-testtileti határozat II. Fejezet 7. pontja érte|Ínében, abban az esetben, ha a helyiségbérbeadásźra,
versenyeztetés, vagy pályźľ:at útjĺĺn kerül sor, a minimális bérleti đíjat a helyiség Áfa nélktili beköltiizhető
foľgalmi éľtékének 80 o/o-áú alapul véve kell meghatfuomi, ennek összege 16.507.200'. Ft.

Amennyiben apźůyáuatban a bérbeadás sorĺán végezľrető tevékenység nem kerül meghatźrozősra,itgy aza|ap
bérleti díj météke a helyiség Áa nen<ĺili beköltözhető forgalmi éľtékének 8%-a, azaz a számíiott nett-ó
havi béľleti łisszeg: 110.048'- Ft.

Javasoljuk a fenti üres nem lakás célú önkoľmĺányzati tulajdonú helyiség bérbeadásráľa nyilvĺános
egyfoľdulós pálryazatkiírásáú, a szálmitott bérleti díjon, azaz 110.048,- Ft/hó + Áfa összegen. Javasoljuk
továtbbá' hogy a páůytaat során keľüljön kikötésre, hogy a helyiség bérbevételére nem adható be olyan
ajźn|at, amely a Képviselő-testtilet 248/2013. (VI. 19.) szźtműhatÁrozaténak 8. pontja szerinti 25 %o-os és
I2%o-os bérleti díj kategóriábatartoző' illetve nyilvłános inteľnet szo|gá|tatÁs (internet kálvéz6, call center,
stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

A fenti helyiség béľbevételére érdeklődés mutatkozott, ezért is javasolnránk apźiyźaattatöľténő kiírást.

A felhívás közzététe|ére a Versenyeztetési szabéiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros VItr. kerület Józsefuiárosi Polgĺíľmesteľi Hivatal hiľdető táb|ájaÍI' a Lebonyolító iig5rfélfogadáĺsra
szol;gźůő helyiségében (Kisfatu Kft telephelyein), a Józsefuráľos című helyi lapban, az onkoľmányzat és a
Lebonyolító honlapjián, továhbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító Kisfalu Kft. rendelkezésére źńlő
inteľnetes hirdetési portrĺlon kerül sor.

A pá|yázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmerüIése lenne vríľható
abban az esetben, ha az Önkoľmrányzat a felhívást napilap, hirdętési újság útján is közzétenné, ezért
tapaszÍalatainka|apján nem javasoljuk a hirdetés napilapban történő megieIentetését.

II. A beteľjesztés indoka

Az önkormźnyzati tulajdonú tires nęm lakás célú helyiség nyilvĺános egyfordulós páúyźuaton történő
béľbeadásahozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.



m. A döntés céljao pénzĺigyĺ hatása

A nyilvĺános eg;rfordulős pźiyéuat kiírĺásával a minéI előbbi bérbeadrásból befolyó bérleti díj feđezi az
onkoľmány zat közös költség fizetési terhét, és pźiyźľ:at révén vélhet ő|eg a nagyobb béľleti díj aján|attz| még
plusz bevétel is valószínűsíthető.

Amennyiben a helyiségre kiírt nyilvános pá|yázat eredménýelen, az onkormanyzatnak kiadásként havonta
közös költség fizetési kö'telezettsége keletkezik, tovźhbá a helyiség műszaki állapota romlik a
kihasználatlanság miatt.

AhatÁĺozati javaslat elfogadása kedvezően befoýásolja az onkoľmányzat20I5. évi béľleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadĺása pérnigyi fedezetetnem igényel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szolrgáůő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/20L3, (VI. 20.) szÍtműrendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a ľendeletben meghatĺáľozottfe|adat.
és hatáskör megosztĺís szerint _ önkormányzati bérbeadői döntésre a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) pontja hatźtrozzameg.

A Budapest Józsefuiárosi onkormrányzatvagyonĺĺról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáról szóló
66l2a2. (XII. 13.) szźtmű önkormĺányzati rendelet 7. $ (2) bekezdése alapjrán, ha onkormáĺnyzat rendelete
vagy a Képviselő-testtilet hatźnozata mást nem taĺta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlőjahatźtrozza meg, hogy
melyik veľsenyeztetési eljĺáľást kell alkalmazri.

A nyilvĺános pźúyźuat lebonyolításának szabźtlyait, a versenyeztetési eljĺárásokľó| sző|ő 47/2015, (II. l9.)
számű Képviselő-testiileti hatźrozat 16112,|1nez,z'ä,' melyet a Budapest Józsefuĺírosi onkormanyzat
tulajdonában ái|ő vagyonelemek hasznosítiása és tulajdonjogĺának áfrllházása esetén a hasznosító és a
tulajdoĄjogot szerző kivźńasztźsźtra kell alkalmazni, ha a versenyĺfugya|źs tartása jogszabá|y a|apjźn
köte|ezó, vagy a tulajdonosi jogkörryakorló előíľta, hory a vagyont versenyeztetési eljárással kell
haszrosítani vagy a fu laj donj o gź.ŕ' źúrúláni.

A Versenyeztetési Szabéúyzat 30. pontja éľtelmében a nem lakás céljĺáľa szolrgáůő helyiség bérbeadására
meghirdetett pźůyźaat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testiilet nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek bérleti dijárő| szóló hatráľozatźtban az adott helyiség kategóriiáľa megllatźnozott bérleti díj
1,00%-aképezi.

A helyiségbéľ alapjául a248/2013. (VI. 19.) szźtmű Képviselő-testiileti határozat szotgźi. A Kt. hataľozat II.
fejezet 7. pontja éľtelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Kt. más hatźtrozata

szęrint a|<tla1rizźit beköltöáető foľgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha .a helyiség bérbeadásfua,
veľsenyeztetés vary pźiyánat útján kerĹil sor, a minimális bérleti dijat a helyiség AFA nélküli beköltözhető
forgalmi éĺtékének 80%-źLt alapul véve kell meg]latÁronli. Nyilvános pä|yźztatźts esetén önkormanyzati
érdekből a minimális bérleti díj a beköltözhetó forgalÍni éľték 80 %-náů kisebb éľtékben is meghaĹározható
az'za|,hogy ez az érték nem lehet kevesebb a beköltö,zhető forgalmi érték 50 Yo-ná|. A Képviselő-testtilet 7.

pontja éľtelmében amennyiben a páiyźv.atban a bérbeadás sorĺán végezhetó tevékenység nem keriil
meýlatźrozásra, úry az a|ap béľleti díj méľtéke a helyiség Áa neu<ulĺ bęköltöztrető forgalmi éľtékének
$oÁ-a.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hory döntését meghozri szíveskedjen.

Hatőrozatijavaslat

.. ' ... ...év. (...hó....nap) . száműYálrosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági hatáĺozat:
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., József kľt. 66. szźlm alatt elhelyezkedő 3564I/0/N3 hĺsz-li,
73 m2 alapterületiĺ, iires önkormĺányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadésáĺa irrányuló

nyilvĺános egyfordulós pźiyáuatkilrásźna, a szátmított bérleti díjon, azaz 110.048'- Ft/hó összegen. A
Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajźtn|at, amely a Képviselő-testtilet 248/2013. NI.
19.) szímú hatfuozatźnak 8. pontja szerinti 25o/o-os és l2Yo-os bérleti dfi kategóriźtbatartoző, illetve
nyilvános internet szolgáitatás (inteľnet káxéző, call centeą stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
lJatétndő: 2015.mźĘus27.



2.) fe|kén a Kisfalu Kft-t a páůyáuat a Versenyeztetési szabáůyzatről szóló 47/20Í5. (II. 09.) szátmű a
Képviselő-testtileti hatźrozatában foglaltak szerinti lebonyolítasra.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hatĺáľidő: 2015.má.jus27.

3.) a pźiyźvati felhívást a Versenyeztetési Szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Fővĺäľos VItr. kerület Józsefuárosi Polgĺáľmesteri Hivatala hirdetőĹáblájĺán, a Lebonyolító tigyfélfogadásľa
szo|gźt|ő helyiségében, a Józsefuáros címií helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a Lebonyolító honlapjrán,
továbbá az onkormĺányzat és a Lebonyolítő sz,źtmára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, eryéb
rondelkozósľe álló internetes hirdetési poľĺálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
HatÁĺldő:- 2015. augusztus 31.
A döntés végrehajtĺísát végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzetétel módjráľa

nem indokolt hirdetőüíblrán honlapon

Budapest, 2015. május 1 8.

Kovács Ottó
v agy ongazdálkodás i igazgatő
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