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A döntés elfo gadásáho z e gy szeríi szav azattöbbség szüksé ge s

Tisztelt Y árosgazdátlkodĺĺsi és Pénzůigyi Bizottság!

I. TényĺĺIlĺĺs és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Népszínhĺĺz u. 31. szám a|atti,34776ĺ0lNt hľsz-ú,
|91 mf alapterületĺĺ, utcai bejfuatű fijldszinti és 867 m2 alapterületrĺ, pinceszinti (a pince a Bérkocsis utca
felőt is megközelíthető, és a fřjĺdszinti helyiségből is) ľészekbőt á||ő, összesen 1058 m2 alapteľtiletií (a
tulajdoni lapon tévesen 1249 m2 lett feltiintetve) nem lakás célú helyiség. Az ingatlan-nyilíántaľtrísban
raktár besorolással szeľepel. Azingat|an-nyilvantaľhás adatainak heýsbítése folyamatban van.

A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiHźukeze|oIĺodźĄaa fenti helyiséget 2013. szeptember 23-ánvette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint teljes felújítĺásľa szorul, (2) besorolású, rendeltetésszeríĺ
hasmźńatra alkalmas.

Avízőrźs helyiségľe azOnkorményzatközös költségfizetési kötelezettsége |27.51'2'- Ft/hó.

A fenti címen lévő helyiségcsopoľt a Népszínhaz utca felől és a tĺársashiíz udvaľráĺól, a pince a Bérkocsis utca
felől is önállóan megközelíthető. A Népszínhráz utcai bejĺáraürźita|źihatő száú|ítősza|ag és a Bérkocsis utcai
bejaratná| lévő teherlift lehetővé teszi az ráruk pincébe való |ejuttatatásáú. A fijldszinten több mosdó, WC is
helyet kapott, az egyik vizesblokk bejfuata a kizáĺó|ag az udvarrő| nyílik. A fiildszinti helyiségek
belmagassága 4,90 m, a pinceszinten 4,20 m terek vannak. A fiildszinti bęlső terek felülete vakolt és festett
teljes felújíüísa szorul, a pinceszinti helyiségek a vizesędésből adódóan dohosak. A bejárati ajtó és porĺĺi
fémľáccsal védett. A padozat kenímia lapokkal, PVC lemezzel buľkolt, ryenge állapotu. A helyiségben
minden közĺniĺ megla|á|ható, a gépészeti berendezések elavultak, üzemképtelenek, cserére, illetve
felülvizsgálatra szorulnak.

A cPR - Vagyonértékelő Kft. 2015. május 15-én készített éľtékbecslése szeľint a Budapest VIII. Népszínhĺáz
u. 31. szÁm a|atti, 34776/0lN| hrsz-ú nem lakás célú helyiség foľgalmi éľtéke: 48.200.000'. tr.t. A
248/2013. (VI. 19.) szÍtmű Képviselő-testiileti hatźrozat II. Fejezet 7. pontja éľtelmében, abban az esetben ha
hetyiség bérbeadásárą versenyeztetés' vagy pá|yazat útjĺán kerül sor, a minimális bérleti dijat a helyiség Áfa
nélkiili bekölttizhető forgalmi értékének 80 yo.át alapul véve kell meghaŁáľomi, ennek összege
38.560.000,- Fr.

Amennyiben apáiyázatban a bérbeadás sorĺán végezhető tevékenység nem kerül meghatrĺrozésra,űgy aza|ap
bérleti dfi méľtéke a helyiség Áfa nélktili beköltözhető forgalmi értékének ľoÁ-a, azaz a számított nettó
havĺ béľleti łisszeg: 257.067,- Ft.

Javasoljuk a Budapest VIII., Népszirháa u. 31. szátm a|atti, 34776lolNl hľsz-ú, összesen 1058 m2
alapterületíĺ iiľes önkormányzati tulajdonú utcai bejáratu ftjldszint és pinceszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadĺásaľa nyilvános eg;rfordulós péiyázat kiírását, a szźlmított béľleti díjon' azaz257,067,- Ft/hó + Áfa
összegen. Javasoljuk tovźtbbá, hogy a páůyáv'at sonán kerüljön kikĺjtésre, hogy a helyiség bérbevételére nem
adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testiilet 248/2013. (VI. 19') szźmű hatźrozatźnak 8. pontja
szerinti |2 és 25 %-os bérleti dfi kategóriátba tartoző' illetve nyilvános internet szo|gáitatás (internet kźlvéző,
call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.



A felhívás közzététe|ére a Versenyeztetési szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Fővaĺos VItr. kertilet Józsefuaľosi Polgármestęri Hivatala hirdető tźLbllźLjźn, a LebonyolÍtó ügyfélfogadásra
szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuĺáľos címiĺ helyi lapban, az onkoľmányzat és a
Lebonyolító honlapjiín, továbbá az onkoľmźnyzat és a Lebonyolító Kisfalu Kft. rendelkezésére álló
internetes hirdetési portrálon kerül sor.

A pźúyźvat megielentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirđetési költség felmeľülése lenne vaľható
abban az esetben, ha az onkoľmĺányzat a fe|hivást napilap' hirdetési újság útján is közzétenné, ezért
tapaszta|atainka|apjátnnem javasoljuk a hiľdetés napilapban történő megjelentetését.

II. A beterjesztés indoka

Az önkoľmátnyzati tulajdonú üres nem lakás célú helyiség nyilviános egyfoľdulós pá|yáaaton töľténó
béľbeadrásrához bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meslozata|źtra a Tisztelt Bizottság jogosult'

m. Á' dłintés célja' pénzügyĺ hatĺísa

Javasoljuk a nyilvlános egyfordulós pźúyźuat kiírását, mivęl a minél előbbi bérbeadásából befolyó bérleti díj
fedezi az onkorményzat közös költség fizetési terhé! és ptt|yźuat révén vélhetőleg a nagyobb bérleti díj
ajźn|atta| még plusz bevétel is valószínűsíthető.

Amennyiben a helyiségre kiírt nyilvanos pźiyázat eredménytelen) az Önkormlányzatnak kiadásként havonta
közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki źů|apota romlik a.

kihasználatlanság miatt.

AhatÁrozati javaslat elfogadása kedvezően befoýásolja az onkormányzat2015, évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadĺĺsa pénz.igyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásrának feltételeirő| sző|ő
35120|3. (vI. 20.) szźtmű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelÍnében a Kt. _ a ľendeletbęn meghatĺáľozottfe|adat-
és haüáskör megosztĺás szerint _ önkormanyzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) a) pontja hatźttozzameg.

A Budapest Józsefuiárosi onkoľmĺĺnyzatvagyonáĺól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásĺáról szóló
66/2012. (xII. 13.) szétmí önkormányzati rendelet 7. $ (2) bekezdése a|apjźn, ha onkoľmányzat rendelete
vagy a Képviselő-testĺilet hatźtrozata mást nem tzrtz|maz' a tulajdonosi jog gyakoľ|őjahatáĺozza meg, hogy
melyik veľsenyeztetési eljĺárást kell alkalmazri.

A nyilvános páůyázat lebonyolítrásának szabźiyait' a veľsenyeztetési eljráľásokľól sző|ő 4712015. 0t. 19.)

sziĺmí Képviselő-testĺileti hatfuozat tarta|mazza, melyet a Budapest Józsefuĺárosi onkoľmanyzat
tulajdonában álló vagyonelemek haszrosítĺása és tulajdonjogának źúruhźz;ása esetén a hasmosító és a
tulajdonjogot szerzo kiváiasztásźľa kell a|kalmanli, ha a versenýáľryalás tartása jogszabźńy alapján
kötelező, vagy a tulajdonosi jogköľgyakor|ő e|őírta, hogy a vagyont veľsenyeztetési eljáľással kell
haszrosítani v agy a tulaj donj o gźú źúnftźmń.

A Versenyeztetési Szabźůyzat 30. pontja értelmében a nem lakás céljĺáľa szolgáló helyiség bérbeadásĺára
meghirdetett páiyánt esetében a minimális bérleti dfiat első esetben a Képviselő-testiilet nem lakás cé|jára
szo|gźůó helyiségek bérleti díjáľól szóló haüáľozatźtban az adott helyiség kategóriára meghatározott bérleti díj
I00 %-aképezi.

A helyiségbér alapjául a24812013. (VI. 19.) számú Képviselő-testiileti hatźtrozatszolgźů. AKt.hatźtrozatll.
fejezet7. pontja éľtelmében, a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. máshatźrozata
szerint a|*lalruŕlt beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál. Abban az esetben, ha 3 helyiség bérbeadásźtta,
versenyeztetés vary pélyźaat útján kerül sor, a minimális bérleti dijat a helyiség AFA nélkiili beköltözhető
foľgalmi étékének 80%'źLt alapul véve kell meghatáĺonti. Nyilvĺínos pá|yáztatźts esetén önkoľmĺányzati
érdekből a minimális bérleti dfi a beköltözhető forgalmi éľték 80 %-náú kisebb éľtékben is meghatáľozható
azza|,hogy ez az érték nem lehet kevesebb a beköltözhető foľgalmi éľték 50 %-nźú. A Képviselő-testi'ilet 7.
pontja értelmében amennyiben a páiyźzatban a bérbeadás sorrán végezhető tevékenység nem kerül
meghatźrozősra, űgy az a|ap bérleti díj mértéke a helyiség Áfa nélkiili bekdltözhető foľgalmi értékének
8%o-a.

Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Bizottságot hory döntését meghozni szíveskedjen.



Határozati javas|at

.........év. (...hó....nap) . szźtműYárosgazdźúkodási és Pénzügyi bizottsźęihatźrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest V[I., Népszíĺhźau.37. szźm alatt elhelyezkedó 34776l0/N1hľsz-ú,
1058 m2 alapterületÍĺ, üres önkoľmányzati tulajdonú, nem lakiás célú helyiség bérbeadásáľa irĺányuló
nyilvános egyfordulós pályáz;at kiíľásáľa 257.067,- Ft/ľró + Afa összegen. A Kiíró kiköti, hogy a
helyiségre nem adható be olyan ajátn|at, amely a Képviselő-testiilet 248/2013. (w. I9.) szátmtl

hatfuozatźnak 8. pontja szerinti 12 és 25 %-os bérleti díj kategóiátba tartoző' illetve nyilvános inteľnet
sza|gáltatás (inteľnet kźxéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 08.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a pá|yźmt a Veľsenyeztetesi szabźlyzatről szóló 47/2015. (II. 09.) számű a
Képviselő-testiileti hatátozatźlban foglaltak szerinti lebonyolítlásra.

Felelős: Kisfalu Kft. tigrvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 08.

3.) apá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabáiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgĺĺľmesteľi Hivatala hirdetőtrábláján, a Lebonyolító ügyfelfogadásra
szo|gátlő helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Lebonyolító honlapjĺán,

továbbá az Önkoľmányzat és a Lebonyolító szźtmára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb
rendelkezésre álló internetes hirdetési portĺálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Haĺáľidő: 2015. auguszľus 3l.
A döntés végrehajtásátt.végző szervezeti erység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjrára
nem indokolt hirdetőtáblrín honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2015. junius 1.

Kovács ottó
v agy oÍLgazdrá]ko dási igazgatő

KÉszÍľerrp: KIsFALUKFT
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