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Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. \ .... '.. I. .ĺ..sz. napiľend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. szeptembeľ 28-i ülésére

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczi űt 19. szám alatti ĺĺľes, iinkoľmányzati
tulajdonú nem lalľás cétú helyĺség nyilvános egyfoľdulós pályázaton ttirténő

bérbeadásáľa

Eloteľjesző : Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács ottó vagyon gazdźĺ|kodási igazgatő

Készítette: Balog Erika ľeferens
A napiľendet nyilvános ülésen kell taľgyalni
A dontés elfogadásáh oz egĺszeru szavazattöbbség szükséges

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényátlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az tnkoľm ányzattulajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóczi űt 19. szäm a|atti,3650910lAl9 hľsz.ú,

I. eme|eten eil-'"ly""tädo, f37 m2 alapteriilettĺ helyiség, amely az ingat|an-nyi|väntartásban üzlet

besoľo|ással szerepel.

Az Önkormźnyzati Házkezelő Irodája a fenti helyiséget fO|I. március lO-én vette biľtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség felújításra szorul, (4) besorolású,

rendeltetéss zeru használatra alkalmas.

Avízőráshe|yiségľe az onkormányzatkozös köttségfizetési kötelezettsége: 26.705,- Ft/hó + |5.402,.

Ft/hó cé|befizetés.

A helyiség a Pa|otanegyed városrészben, a Rákóczi út mentén helyezkedik el, az Astoria és a Blaha

Lujzatérřoľgalmas cs-ómópontjai közötti szakaszon. A helyiséget magtba ľ9ql1l9 épület az 1890-es

evěk torĺil higyományos fálazott építési technológiával, ftildszint * 4 emelet kialakítással épült. Az I'

emeleti helyiseg a tksashźn fóbejárata felett helyezkedik el, közvetlen utcai tájolású. Alaprajzi

elrendezése.p.uktiku,, abejárati foýosó męllett ta|á|hatő a két mosdó, illetve a teakonyha A bejaĺati

folyosó .",b|"g","n-megt-oľve két irányban folytatódik, melyĺe több öná|ló bejáratu irodahelyiség

közelítheto meg. n.z ĺřoaat ablakai ketto kivételével a Rákóczi út felé néznek. A helyiségek

belmagassá gu 4,1o m. A bejáľati ajtó biĺonsági ľáccsal védett kétszárnyú fa ajtó, az ablakok

eryrétěgĺi lerébtokos szerkezetek' A mosdókbun é' u teakonyhában minden szaniteľ, gépészeti

beľendezés és szere|vény megtalálható' A padozat PVC lemezze| és padlószónyeggel burkolt, a

falfelü|et tapétźtzott, u -o'aouň csempézett' felújítandó átlapotú. Öná|ló fiĺtését gázkazźnbinositja, a

hő leadását |emez radiátorok látják ;l. a meleg viz e||átás villanybojlerľe| és gázijzemu átfolyós

vízmeIegítővel történik.

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a 15512013. (II. l8.) számű hatźrozatźlban fęlkéľte a

Társaságřnk at a fenti üzlethelyisěg bérbeadására vonatko ző nyilrvźnos egyforduló s pá|yázat kiírźsára,

268.667-,- Ftihó + Áfa béľleti áĺ3 oi.""g.n. Apźl|yázati felhívás közzétételę megtöľtént. Ptúyźnatnem

került benyújtásra, így a helyiségľe kiírt pźiyázatérvényes volt, de eľedménýelenül záľult.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 30|l20I4. (III. 17.) szźmú hatźttozatában felkéte a

Társaságřnkat a fenti tizletheĘiśeg béľbeađására vonatkozó nyi|vános egyfordulős pályázat iĄbő|i

kiírásáľá 148'864,- Ft/hó + Áľa ue.l"ti díj összegen . Apźúytnati felhívás közzététeIe ismét megtörtént.

Egy éľdeklődő vásáľolta meg a ptiyázati dokumentációt, de ptúyázatot már nem nylijtott be, így a

nĄisegľe kiirt ptl|ytLzat érvényes volt, de eľedménýelenül zárult.

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a 840ĺf014. (VilI. 04.) s3źmű 
,h3tź.y9zatźlban 

újfent a

helyiség ňyilvános pá|yázaton töńénő bérbeadásárót döntcitt, 93.040,- Ft/hó + Afa béľIeti díj osszegen.

ĺpalyazitidokumóntációt egy szemé|y vásárolta meg, de ajtnlrata nem volt elfogadható. Apállyázati

e|járás érvényes, de eredménýelen volt.



A Bizottság ismételten a helyiség pá|yázaton töľténő béľbęadásáról döntött, 93.o4o'- py66 + Áfa
béľleti díj osszegen, egyben kikötötte, hogy a helyiségľe nem adható be olyan ajtn|at, amely a

KépviselőtestülJ 24812013. (VI. 19.) szäműhatźrozatának 8. ponda szerinti |2 és f5 %-os bérleti díj

kategóriába tartoző, illetve nyilvános internet szo|gźitatás (inteľnet kávéző, call center, stb.)

tevékenység végzésére vonatkozik' továbbá a Kiíró kizÁrta a béľlő źita| a béľbeadó helyett elvégzett

felújítási munkálatok bérleti díjban történő megtérítését, tekintettel a minimális bérleti díj mértékére.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a842lf015. (VII. 31.) számú hatźtrozatźlban úgy döntött,

hogy a řenti helyiségbérbeadására kiíľt pćt|yázatot visszavonja, és felkéte Társaságunkat, hogy a

neiýiseg pá|yĺa'zaL útjáll luagasabb nrininrális béľleti díj mcgjcltilósc mellett tĺjrtónő bérbeadásáľa

tegyen javaslatot.

A CPR-Vagyonértékelő Kft.20|5. szeptembeľ o3-i értékbecslése a|apján a helyiség forgalmi értéke:

43.200.000,- Ft. A 248lfo1r3. (VI' 19.) szźtmű Képviselő-testĺileti határozat II. Fejezet 7. pontja

éľtelmében, abban az esetben a he|yiség béľbeadására, versenyeztetés, vagy páiyánat útján keľĺ.il sor, a

minimális bérteti dijat ahelyiség Áfa nélktĺli beköltozhető foľgalmi értékénęk 80 %.źLt alapul véve kell

meghatározni, ennek összege 34.560.000'- Ft.

Amennyiben a pźilyźnatban a béľbeadás során végezhető tevékenység nem keľül meghatározásra, űgy

az a|ap béľleti díj mértéke a helyiség Áfa nélküli beköltözhetó foľgalmi értékének 8 %o-a, azaz a

számított nettó havi béľleti iisszeg: 230.400'- Ft.

A Képviselő.testület 4712015. (il. l9') számú Veľsenyeztetési Szabályzatának 32. pontja értelmében

az ęgy ingatlan hasznosítására két év alatt több alkalommal közzétett és eľedménýe|enül záľult

pźiyážat ešetén, két éven túl a minimális bérleti díjat ismételten a 30. pont szerint, aszámított béľleti

dij lOO%-án kell meghatározni, így a mĺnimális havi nettó béľIetĺ díj 230.400'- Ft.

Javasoljuk a Budapest VIII., Rákóczi ti 19. sztlm a|atti,3650910lN9 hľsz-ú, f37 m2 alapteriiletiĺ, I.

emeleteir elhe|yezkädő üres nem lakás célú helyiség bérbeadására nyilvános egyfoľdulős pźiyázat

kiirźsźú, 230.4-00,- Ft/hó + Áfa iisszegen. Javasoljuk továbbá, hogy a pá|ytnat során kertiljön

kikötésre, hogy a helyiség bérbevételére nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testĺilet

248lf013. (Vi. 19.) számú hattrozatának 8. pontja szerinti |2Yo, és 25 %o-os béľleti díj kategóľiába

taľtozó, i||etve vendéglátás, nyilvános inteľnet szo|gá|tatás (internet kávéző, call centeľ, stb.)

tevékenység v égzésére vonatkozik.

A ptiyázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmeľiilése lenne

várható abban az esetben, ha az Önkoľmtnyzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján isközzétenné,

ezérttapasztalataink alapjźnnem javasoljuk a hirdetés napilapban történo megjelentetését.

A felhívás közzététe!ére a Versenyeztetési szabźúyzat l 1' pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivatal hirdető tźh|ájźtn, a vagyonügy|eti

megbízott ügyfelfogadásľa szolgáló helyiségében ..(Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt'

tete}helyein;'-á rozšerváros című he|yi lapban, az onkoľmtnyzat és a vagyonügyleti megbízott

honlapján, és egyéb rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési poľtá|on kerül sor.

II. A beteľjesztés indoka

A nem |akás célú helyiség bérbeadására nyilvános egyfoľdulós pá|yázat kiirásához bérbeadói döntés

szükséges, amely dontés meghozata|źra a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A helyiségek mie|őbbi bérbe adásából befolyó béľleti dij fedezi az onkoľmźnyzat közös költség

fizetéśi terhét, és plusz bevéte|e is keletkezik, illetvę a helyiségek á||aga nem romlik tovább.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiségeket az onkormányzat, kiadásként havonta közös költség

fi zetési kötelezettsége keletkezik.

A hatźrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkoľmányzat 2015. évi béľleti díj

bevételét.

A dontés péĺzugyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi kfiľnyezet



Az Önkoľm źnyzattulajdonában á|ló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiról

szó|o 35lf0r j. ryl. žO.) szämtl rendelet 2. $ (1) bekezdésę értelmében a Kt. - a rendeletben

meghatározott fěladat- és hatásköľ megosztás szęľint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a

Yźřosgazdźllkodási és Pénztigyi Bizottságót jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) a)

pontja hatźtrozzameg.

Az onkorm ányzat vagyonáról és a vagyon feletti ľende|kezési jogok gyakoľlásáról szóló 66lf0lf .

(XII. 13.) szańĺ onko"nnányzati rendelei 17. $ (l) ab) pontja a|apján l00 MFt forgalmi éľték alatti

nugyon hásznosítása esetén ávárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság jogosult dontést hozni.

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jog9k

gyakorláśáľól szóló 66l201f. (XlI. 13.) számú önkormányzati rende|et 7. $ (2) bekezdése a|apjźtn,ha

őnĹo|.anyzat rendelete vasŕ a Képviseló-testtilet határozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog

gyakor|ójah atározzameg, hogy melyik veľsenyeztetési eljárást ke|l alkalmazni.

A nyilvános pźiyázat lebonyolításának szabá|yait, a versenyeztetési eljáľásokról szóló 47lf015. GI.

19') számťl Képviselő-testületi hatźrozattartdrmazza, amelyet a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat

tulájdonában áiló vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának źńtuházása esetén a hasznosító és a

tulajdonjogot szerző-kivźúasúására kell alkalmazni, ha a versenýárgyalás l.artása jogszabá|y a|apjźtn

kotělezo, ługy u tulajdonosi jogköľgyakorló eloírta, hogy a vagyont veľsenyeztetési e|járással kell

hasznosítani v agy a tulaj donj og át źúruházní.

A Versenyeztetési Szabźůyzat 30. pontja éľtelmében a nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség

bérbeadásáa meghiľdet ett ptůytnat"s"teb"n a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő{estiilet

nem lakás cé|jtraszolgálói"ýiseget béľleti díjáról szóló határozatźtbanazadotthelyiség kategóľiára

meghatáľozođ beľleti ä,1 roo ;/o-aŔépe,i, A 32. pont értelmében az egy ingatlan hasznosítására két év

alatt tobb a|ka|ommal közzétett és eľedménýelônül zźru|t pá|yźaat esetén, két éven túl a minimális

bér|eti díjat ismételten a 30. pont szeľint kell meghatározni.

A helyiségbér a|apjául a f48l2}|3. (VI. 19.) számű Képviselo-testĺ'ileti határozat szo|gá|. A Kt.

határozatll. fejezet 7 ' pontjaéľtelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatttrozat és a

Kt. más határozata.'"iint aktua|izá|tbeköltözheto forgalmi értéke szo|gźi.

Abban az esetben, ha a helyiség béľbeadásáľa, versenyeztetés vagy pá|yázat iftjźLn kerĺil soľ, a

minimá|is bérleti dijat a helyiség Áľe nelnili beköltözhető forgalmi éltékének.80 %-tlt alapul véve

kell meglratźrozni' Nyilvánós palya,tuta' esetén önkormányzati érdekből a minimális béľleti díj a

beköltöňeto foľgalmiérték 80 %.nál kisebb értékben is meghatározhatő azza|,hogy ezazértéknem

lęhet kevesebb a beköltözhető forga|mi érték 50 %-nái.

A Képviselő-testtilet 7. pontja értelmében amennyiben a ptl|yázatban a bérbeadás során' végezhetó

tevékenység nem kerül meghatároztsra, ilgy az a|ap bei|eti díj méľtéke a helyiség Áfa nélktili

beköltözhető forgalmi éľtékének 8Yo-a.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy dontését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavas|at

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdállkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúry dönt, hogy:

1.) fe|kéri a Jozsefvárosi Gazdalkodási Kôz!ónt Zrt.t, a Budapest VIII., Rákóczi ilt 19. szźtm a|att

e|hclyezke do 3650910lN9 htsz--Ú, 23.| mż alapterĺiletű, iires önkoľm źnyzati tulajdonú' I. emeleten

elhe|ýezkedo nem lakás célú helyiség béľbeadására nyilvános egyfordulós pźl|yázat kiíľásáľa a

számítoÍt bérleti díjon, azaz230:400,- Fťhó összegen. A Kiíľó kiköti, hory a helyiségre nem

adható be olyan ajäilat, amely a Képviselő-testület f48l2o13. (VI. 19.) szźlm,ű határozatának 8.

pontja szęrińti |žyo, és a 25%o-os- bérleti díj kategóľiába tartoző' illetve nyilvános intęrnet

s,olgarutas(inteľnet kźtvéző, call centeľ, stb.) tevékenység v égzésére vonatkozik.

Fele l ős : Józsefu áľo si Gazdálkodási Központ Zrt. v agy ongazdálkodási igazgatő

Határidő: 2015. szeptember 28.



f.) a Bizottság felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt -t a pźńyázat a Veľsenyeztetési

szabtiyzaíró| szóló 47lf0|5' (II. 19.) számú Képviselő-testĺileti hatźlrozatban foglaltak szerinti

lebonyolításra.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdá|kodási igazgatő

Határidő: f0|5. szeptember 28.

3.) a pá|yázati fe|hívźlst a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelóen a. 
Budápest Főváros yIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|a hirdetőtábláján' a

Lebońyolító ĺigyfélfogadásra szo|gttló helyiségében..(Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

telephělyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján,

tovibbi azonkormányzat és aLebonyolíto szźlmtra e|éľhető költségmentes hirdętési felĺi|eteken,

egyéb ľendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Fele|ős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő

Határido: 2015. november 30.
A döntés végrehajtását végző szervęzeti egység: Józsefuárosi Gazdtĺlkodási Központ Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 I 5 . szeptember 21 .

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i i gazgatő
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