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Budapest VIII. kerület, József kľt. 59.61. szám alattĺ üľes,
tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célúhelyĺségnyilvános eryfordulós
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páiy ázaton ttiľténő bérbeadásáľa

Előterjesztő: Kisfďu Kft., Kovács ottó igazgatő
Készitętte: Bďog Erika referens
A napiľendet nyilvános tilésen kell targyďni
AdĺintéselfogadásahozegyszeruszavazattóbbségszĹikséges

Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzügyĺBĺzottság!
I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Az

onkoľmźnyzattulajdonát képezi a Budapest VIII., József kľt. 59-61. szźtm a]atti,
36780l0lN6lltsz-tĺ,249 m" alapteľĹiletíi, kapuďjból megközelíthető,I. emeleti nem lakas célú

helyiség.

Az lngatlarl-nyilvántartásban iroda besorolással szerepel.

A Kisfďu Kft. ÖnkormányzatiHázkezeló
biľtokba. A

Irodája a fenti helyiséget 20|4.januaľ 27-énvette
jegyzőkĺinyv
tanúsága szeľint jó iíllapotu, (4) besorolasú,
birtokbavéte|i

rendelteté s szera hasznáIatr a alkďmas.

Avízőra nélkiili helyiségre az onkormźnyzat közös költségfizetési kĺitelezettsége:53.535,.
Ft/hó.

A fenti címen lévő helyiség a

Jőzsef kĺĺruton,a Baľoss utca és a Csepľeghy utca között lévő
tźrsasház emeletén taláIhatő. A taľsashaz kapualjából nyíló bejaľati ajtó mtigĺitt az ęme|etí
írodźtloztartoző ĺĺnálló Lépcsohaz tartozlk. A belső lépcsőhfu emeleti tészéĺújabb bejarati
ajtő találhatćl. Az ngatlan minden közművel rendelkezik. Az iľodahelyiségnek az utcai és
udvaľi ablakai is vaĺrnak. Azingatlaĺ t<!bb utcafroĺtitárgya|őhelyiségre, ktizlekedőľe, udvaľi
kođźlrukonyhráľą vizesblokkĺa tagolt. A helyiségek belmagassága 4,5 m. Az utęfua ĺéző
belső irodahelyiség beépített,faľagott fabútorokkal és faľagott díszes mennyezettel
rendelkezik. A bejĺáľati ajtók és ablakok faszeľkezettĺek,kĺĺzepesállapotúak. A kapuďjban
nyitható femľáccsal, az emeleten elhúzható fémľedőnnyel védettek. Az udvarľa néző ablakok
fix fémľáccsď kiegészítettek.A belső ajtók faszerkezehĺek, jó-közepes állapotúak. A pađozat
fritést cirkó adja,
beton, jáľólapokkď és paľket&ívď burkolt, jó-közepes ĺállapotuak.
ingatlan
hasznźiati meleg vizet villanybojler biztosítja.
hőleađók ľadiátorok.
j
összességében ó.kĺizepes állapotu.

A

A

A

Az

Gľifton Propeľty Kft. 2014. április 29-i értékbecslésevalamint a független szakért(5 áIta|
felülvizsgáltakalapján a fenti helyiség forgalmi éľtéke:4l.100.000,- Ft. A 248120|3. (VI. 19.)
szálmí képviselő-testĹileti hatfuozat II. Fejezet 7. poĺtja éľtelmében,abban az esetben a
helyiség bérbeadasaľąversenyeztetés, vagy pá|yazat útjan kerĹil sor' a minimális bérleti díjat
a helyiség Afa nélkiili beköltözhető forgalmi éľtékének80 %-at alapul véve kell
meghatfuomi, ennek összege 32.880.000'- Ft.

a

a

páIytzatban
béľbeadĺíssorán végezheto tevékenységnem keľĹil
meghatźrozźsta, űgy az alap béľletidíj méľtékea helyiség Afa nélkĹili bekĺiltĺizhető forgalmi
éľtékének8 %.a, azaz a szźľrútottbérletiösszeg: 2|g.20O,. Ft/ľró + Áfa.

Amennyiben

A

fenti helyiség bérbevételénękvonatkozásában az e|mtilt időszakban tĺibb érdeklő is volt

Tĺáĺsaságunknál.

Javasoljuk a Budapest VI[., József kľt. 59.61. szám alatti, 36780lolN6 hrsz-í 249 m2
ďoptcrĺiletrĺ tires <inkormrĺnyzati tulajdonú udvoľi bojaratu omoleti nom lakás oé1ú
ĺizlethelyiség bérbeadrĺsĺĺranyilvános egyforđulós palyénatL<lírását, a széĺnitott bérleti díjon'
azaz219.200,- Ft/hó + Afa összegen.
Javasoljuk tovźtbbá, hogy a pá|yazat soľĺán keľüljön kikötésre, hogy a helyiség bérbevételére
nem adható be olyan ajfulat, amely a Képviselő-testĹilet 248120|3. (VI. 19.) szźlmíl
hatfuozatźnak 8. pontja szerinti 25 %o-os és 12 %-os bérleti díj kategóriába tartoző' illetve
nyilvĺĺnosintemet szolgćt|tatźs (internet kźlvéző,call center, stb.) tevékenység végzéséľe
vonatkozik.

Javasoljuk a nyilvlános egyfordulős pźt|yazat kjkźsát, mivel a helyiség a Palota.negyed
teľületén, foľgďmas helyen taláLhatő' valamint a bérbevételérettlbb éľdeklődésis volt az
utóbbi időben, így u onkormrínyzat a pá|yázat kiírásával pá|yazők szélesebb kĺiľéreés
esetlegesen magasabb bérleti díj bevételľetehet szeľt.

A felhívás közzétételéľea Veľsenyeztetési szabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefrĺĺrosi Polgáľmesteri Hivatata hiĺdetőtlĺblájźn,a
Lebonyolító ügyfélfogadasra szolgá|ő helyiségében,a Jőzsefuaros címúhelyí |apban, az
onkormrányzat és a Lebonyolító honlapjrín, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító
számára elérhető költségmentes hirdetési felületekęn, egyéb rendelkezésre álló inteľnetes
hirdetési poľtálon kerül soľ.

A

pá|yźzat megielentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési kĺiltségfelmeľĹilése
lenne vźnhatő abban az esetben, ha az onkormlínyzat afe|hivźlst napilap, hirdetési újság útjan
is közzétenné, ezért tapaszta|ataink alapjĺán nem javasoljuk a hirdetés napilapban töľténő

megjelentetését.

II. .Ą beteľjesztés ĺndoka

Az

oĺlkotmányzati tulajdonú Ĺires nem lakas célúhelyiség nyilvános egyfordulós pá|yázaton
töľténő bérbeadĺásĺáhozbétbeađőidöntés sztikséges, amely döntés meghozatalźlta a Tĺsztelt
Bizottság jogosult.
III. A döntés célja' pénzüryĺ hatása

A nyilvános

egyforđuIős pa|yazatkJírásźxa| a minél előbbi bérbeadásból befolyó béľletidíj
kcizös költség fizetési terhét, és palyázat ľévénvélhetőleg a nagyobb
onkoľmźnyzat
fedezi az
bérleti díj ajźnlattal még plusz bevétel is valószínűsíthető.

Amennyiben a helýségre kiíľtnyilvános páIyazat eľedményte\en,az onkoľmĺányzatnak
kiadasként havonta közös költség ťĺzetésikötelezettsége keletkezik, továbbá a helýség
műszakiźtllapotaromlikak'ihasznźiatlanságmiatt.

A

Intźrozati javaslat elfogadasa kedvezően befolyásolja az onkormźnyzat 20t5. évi béľleti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadása péĺlngyifeďezetęt

nem igényel.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet

2

Az

onkormźnyzat tulajdonában á11ó nem lakas cé\jĺáraszo|gáLő helyiségek bérbeadrásĺának
feltételeiről szóló 35l20t3. (VI. 20.) szźlmű rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmébena Kt. _ a
rendeletben meghatźrozott feladat- és hatask<ĺr megosztás szeľint _ önkormĺĺnyzati bérbeadói
döntésre a Yárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás
módját a 7. $ (1) pontja hatźrozzameg.

A

Budapest Józsefuĺíľosionkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlĺĺsĺáľólszóló 66120|2. CXII. 13.) szźmlíönkoľmányzati ľenđelet7. $ (2) bekezdése
alapjźn,ha Önkoľmźnyzatľendelete vagy aKépviselő-tęsttilet határozatamást nem tarta\maz,
a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melyik versenyeztetési eljĺáĺást kell
alkalmazm.

A

nyilvános palyazat lebonyolítasanak szabźůyait,a versenyeztetési eljáĺasokľól szóló
4712015. (IIL t9.) számű Képviselő-testĹileti hatáĺozat tarta|mazza, amelyet a Budapest
Józsefuaľosi onkoľmźnyzattulajdonában á11ó vagyonelemek hasmosítasa és tulajdonjogának
átnńźľ;źsaesetén a hasznosító és a tulajđonjogotszerzó l<ĺvźiasztásaľakell a|kaLmazn,ha a
veľsenytáľgyalás taľtása jogszabály alapjĺínkĺitelező, vagy a tulajdonosi jogkĺiľgyakoľló
eIőírta, hogy a vagyont versenyeztetési eljĺáľassal kell hasznosítani vaw a tulajdonjogát
átnJházĺri.

A

Versenyeńetési SzabáIyzat 30. pontja éľtelmébena nem lakás céljĺáľaszolgá|ő helyiség
béľbeadasĺíľameghirdetett pźiyázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a
Képviselő.testtilet nem lakas céIjaru szoLgźiő helyiségek bérleti díjáról szőIő határozatźtban az
adotthelyiségkategóiźrameghatźrozottbér|etidíj100oÁ-aképezi.
helyiségbér a|apjáu| a24812013. (VI. 19.) szĺĺmúKépviselő-testĹileti határozat szolgál. A
Kt. hatźrozat II. fejezet 7. poĺtja éľtelmében,a helyiségbérďapjául a helyiségeknek a jelen
hatźtrozat és a Kt. más hataľozata szęiĺt akinlizá|t bekĺiltĺjzhető forgalmi értékeszo|gźi.
Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadasara' versenyeztetés vagy páIyźnat útjĺĺnkeľül sor' a
80 yo.át alapul
minimális béľlętidíjatahelyiség AFA nélkĹili beköltözhető forgalmi éĺtékének
véve kell meghatfuozlĺ. Nyilvanos páIyźztatás esetén önkoľmĺĺnyzatíérdekből a minimális
bérleti díj a bekiiltözhető forgalmi érték80 Yo-ntl' kisebb éľtékbenis meghatĺáľozhatő azza|,
hogy ez az értéknem lehet kevesebb a beköltözhető forgalmi éľték50 %-náI. A Képviselőtestĺilet 7. pontja éľtelmébenamennyiben a pźlyazatban a béľbeadás során végezhetó
tevékenység nem keriil meghatźttozźsra,,tlgyu alap bérleti díj mértékea helyiség Afa nélkĹili

A

beköltözhętő

forgalmi éľtékének8%o-a.

Fentiek alapjankéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.
Határozatĺ javaslat
év. (...hó....nap). számíVárosgazdálkodasi és Pénztigyi bizottsági hatÍlrozat:

A Vaľosgazdálkodasi

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéľia Kisfa]u I(ft-t,

a Budapest VIII., József kľt' 59-61. szám a|att elhelyezkedő

36780l0/N6 hrsz-u,249 m" alapteľületű, tiľes önkormĺĺnyzati tulajdonú' nem lakás célú
helyiség bérbeadásĺĺľairĺínyuló nyilvaĺros egyfordulós páIyázat kiítására, a szźtmított
bérleti díjon, azaz219.200,- Ft/hó összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségĺe nem adható
be olyan ajánlat, amely a Képviselő.testĹilet 24812013. (VI. 19.) számahaározatźnak8.
pontja szerinti 25oÁ-os és 12oń-os bérleti díj kategőiába tartoző' illetve nyilviínos
inteľnet szolgáItatás (intemet kźxéző,call center, stb.) tevékenységvégzésérevonatkozik.

Felelős:

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

HaĹáridő:

2015.május27.

2.) felkéri a Kisfďu Kft.t a

páIyźnat a Versenyeztetési szabáIyzatől szóló 47l20I5. (II. 09.)

szźlműa Képviselő-testtileti batározatźban foglďtak szeľinti lebonyolítasra.

Felelős:

Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatlíľidő: f01'5. május27.
3.) a pá|yźzati felhívast a Versenyeztetési Szabźiyzat 1 1 . pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaros VIII. keľi'ilet Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatala hiľdetötablájtn' a
Lebonyolító Ĺigyfélfogadásra szolgáló helyiségében,a Józsefuaľos címúhelyi |apban, az
Önkormĺányzat és a Lebonyolító honlapjan, tovźlbbá az onkormányzat és a Lebonyolító
szćlmźra elérhető költségmentes hiľdetésifelületeken, egyéb rendelkezésre á11ó inteľnetes
hiľdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős:

Hataridő:

Kisfďu Kft. tigyvezeto ígazgatőja

20|5. augusztus 31.
A döntés végľehajtaséúvégzoszewezeti egység: Kisfďu Kft
A lakosság széles ktlrét érintő döntések esetén javaslata a kijzzététe|módjara
honlapon
hiľdetőtablan
nem indokolt
Budapest, 2015. május
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Kovács ottó
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