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A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2015. október 19-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest vrII. keľület, Baľoss u. tlf. szám alatti iĺľes, iinkoľmáłnyzzti
tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfoľdulós páiyázat útján töľténő
béľbeadásáľa

Elóterjeszto: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt., Kovács ottó vagyongazdá|kodási igazgatő

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kelltárgyalni
A dontés e lfo gadásáh oz e gy szer u szav azalÍobbsé g s züksé ge s

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése

Az Önkoľmźnyzattulajdonát képezi a Budapest vIIr., Baľoss u. 112. száma|aIti,35491ĺ0lV36 hrsz-

ú, 208 m2 alapteľiiletiĺ utcai bejáľatu ftjldszinti nem lakás célú helyiség. Azingat|an-nyilvántaľtasban
üz|et besoľolással szeľepel.

A onkormányzati Házkeze|o Iľoda a fenti helyiséget f0I4. március |7-én vette birtokba' A
biľtokbavételi jegyzőkonyv tanúsága szerint kisebb felújításra szoľul, (4) besorolású, rendeltetésszeľű

hasznźĺ| atr a a l kal m as.

Avízőrás helyiségre az onkormányzatközos költségfizetési kötelezettsége: 39.788,- Ft/hó.

A fenti címen lévő helyiség a tríľsasház ftldszintjén helyezkedik el, a Baross utca felől közelÍthető

meg, utcai bejáratű. Több helyiségbő| á|I, és galéľia is kialakításra került benne. A helyiségek
belmagassága a ťoldszintenf,5 _ 5,2 m, a ga|ériźnf,5 m. Azingat|anban minden közmű megta|álható.

A ťoldszinten és a galrériźn is van vizesblokk, a szaniterek hiányoznak, csak a közmű kiállások
találhatók. A bejáľati ajtó és ablakok fémszerkezetuek, az udvari ablak faszerkezetu, fix fémľáccsal

védett, jó-közepes állapotuak. A belső ajtók fa- és fémszerkezetuek' A padozat beton, jáľólappal

buľkolt. A falak vakoltak, festettek, tapétázottak, csempézettek. Gépészeti beľendezés és holeadó nem

ta|źiható, a radiátoľok leszeľelésre keľültek' A közművek felülvizsgźiata, szabványosítása' és a
gépészeti beľendezések pótlása szükséges.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a87212014. (Vm. 11.) számú hatźtrozatźlban felkéľte a
Társaságunkat a fenti helyiségcsoport bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfoľdulós pá|ytnat

kiirásárá, I4f .4o0,- Fťhó + Áfa berleti díj összegen ' A pá|yázati határidón belĺil éľdęk|ődés nem volt a
helyiségre, pá|yázat nem került benyĺrjtásľa, így a helyiségre kiílt páiyázat a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 1279ĺ2014. (Xu. 01.) szźtmű határozata éľtelmében érvényes volt, de

eredménýelenül zárult.

A Bizottság újabb pályázatkiírźsáról nem döntött, de felkérte a 1ársaságunkat, hogy a későbbiekben

tegyen javaslatot a helyiség hasznosítására vonatkozóan.

Ezt követően a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 483lf0|5. (V. 13.) számű határozata |9.

pontja a|apján a helyiség elidegenítés érdekében, nyilvános árverésen kertilt meghirdetésre. Az
árveľésen je|entkęzo nem volt, ezértahelyiség elidegenítésére nem keľült sor.

Az Avant.Immo Kft. á|ta|f0I5. április 08-an készített éľtékbecslés szerint a helyiség foľgalmi éľtéke:

39.650.000,- Ft. A 24812013. (VI. l9.) számú Képviselő-testĺileti hattrozat II. Fejezet 7. pontja



éľtelmében, abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására' veľsenyeztetés,vagy ptiytĺzat útján kerül
sor, a minimális bérleti dijat a helyiség Afa nélktili beköltözhető forga|mi éľtékének 80 %.át alapul
véve kell meghatározni, ennek összege 31.720.000'- Ft.

Amennyiben a pá|yźnatban a bérbeadás során végezhetó tevékenység nem kerĺ'il meghatározásľa, úgy
az a|ap bérleti díj mértéke a helyiség Áfa nélktili beköltözhető forgalmi értékének 8 %o-a, azaz a
számított nettó havĺ béľIeti díjz f11.467,- Ft.

A Képviselő.testtilet 4712015. (il. 19.) szźtmű Versenyeztetési Szabályzatának 31. pontja értelmében,

ha a veľsenyeztetési eljáľás eredménýelenül zárul, két éven belül kiíľt ismételt pá|yázatntú a második
fęlhívásban a 30. pont szerinti bérleti díj 80 %o-át|ehet minimális béľleti díjként meghatározni, azigy
számított nettó havĺ béľleti díj: 169.174'- Ft.

A helyiség bérbevételi lehetőségével kapcsolatban több érdeklődés is érkezett a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt-hez, ezért javasoljuk a béľbeadás útján történő hasanosítását, és javasoljuk
a Yáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 483/f0|5. (v. 13.) számú határozat 19. pontjának

visszavonását, ame|y a helyiség árveľésen történő elidegenítéséľől szól.

Tekintettel arra, hogy a helyiség bérbeadásáľa korábban máľ volt pálytnat kifi.iggesztve, amely
eľedménýelenül záľult, a minimális bérleti díj megállapítható a második pźiyźlzatná| meghatáľozott
169,174,- Ft/hó + Áfa összegen, azonban a Bizottság megállapíthatja a bérleti díjat az új, e|ső

pá|yázati felhívásľa vonatkozó 2II.467,- Ft/hó + Afa összegen, figyelembe véve azt a köľiilményt is,
hogy a helyiség jó mrĺszaki állapotú, és tĺjbb érdeklődés is érkezett rá, ezért a bérleti díj megállapítása
érdekében két verzióban teszünk javaslatot.

Javasoljuk, hory a helyiségre ne legyen beadható olyan ajánlat, amely a Képviselő-testület f48l20|3,
(VI. 19.) számu határozatának 8. pontja szerinti f5 %o-os bérleti díj kategóriźtba tartoző, illetve
nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call centeľ, stb.) tevékenységvégzésére vonatkozik.

A felhívás kozzététe|ére a Versenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában fog|altaknak megfelelően a

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtábláján, a Lebonyolító
ĺigyfélfogad źsra szo|gáló helyiségében .(Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt, telephelyein), a

Józsefuáľos című helyi lapban' az tnkoľmányzat és a Lebonyolító honlapján' tovźtbbá az

onkormányzat és a Lebonyolító Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rendelkezésére źi|ó

inteľnetes hirdetési portálokon, továbbá a Kiíró döntése szerinti más he|yen illetve módon.

A pá|yázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hiľdetési kcĺltség felmerülése lenne

várható abban az esetben, ha az onkormányzat a felhívást napilap, hiľdetési újság útján isközzétenné,
ezérttapasztalataink a|apjźn nem javasoljuk a hirdetés napilapban töfténő megjelentetését.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadására nyilvános páIyázaton történő kiíráshoz bérbeadói dijntés

szüksé ge s, ame ly dönté s me gh ozata|źlr a a T iszte|t B i zottság j o go s u lt.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása

Javaso|juk a nyi|vános egyfordulós pá'|yázat újbóli kiírását, mivel a helyiségre több érdęklődés is
érkezett a pźiyázat |ezárását követően, és a minél előbbi bérbeadásából befolyó bérleti dij fedezi az

onkoľmányzat közös koltség fizetési terhét, és pźiyźnat ľévén vélhetőleg a magasabb bérleti díj

aján|atta| még plusz bevétel is valószínűsíthető.

Amennyiben a helyiség bérbeadásáľa az onkormźnyzat nem íľ ki pźilyźnatot, kiadásként továbbľa is

havonta közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki állapota romlik a

kihasználatlanság miatt.

Ahatározati javaslat elfogadása váľhatóan kedvezően befolyásolja a2015, évi bérleti díj e|őirányzatát.

A döntés pénzugyifedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet



Az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szollgźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ő 35ĺfOl3. (VL f0.) szźmű önkormányzati rendelet 2. $ (l) bekezdése értelmében a Kt. - a

rendeletben meghatźrozott feladat- és hataskĺjr megosztás szerint - önkormányzatibérbeadói döntésre

a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) a)

pontja hatfuozzameg.

A Budapest Józsęľvárosi onkoľrnányzat vagyorráľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66l201f. (xII. 13.) szttmű ĺinkormányzati ľendelet 7. 5 Q) bękezdése a|apjźtn,ha

onkormányzat rendę|ete vagy a Képviselő-testĺilet hatźrozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog
gyakorlója hatźrozzameg, hogy melyik versenyeztetési eljáľást kell alkalmazni.

A nyilvános pźt|yázat lebonyolítástnak szabźiyait, a versenyeztetési szabályokľól szóló 47ĺf0I5. (I'
I9.) szźmű Képviselő-testĺileti hatźrozat (a továbbiakban: Veľsenyeztetési Szabtiyzat) tarta|mazza,

melyet a Budapest Józsefoárosi onkormányzat tu|ajdonában źi|ő vagyonelemek hasznosítása és

tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerzo szemé|yének kiválasztásáľa
kell alkalmazni, ha a veľsenýárgya|ás tartása jogszabá|y alapján kĺjtelező, vaĐ| a tulajdonosi
jogkörgyakorló előíľta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a

tulaj donj o gát átruhtuni.

A VersenyeztętésiSzabá|yzat 30' pontja a|apján, a nem lakás cé|jára szo|gá|ő ingatlanok bérbeadásáľa

meghirdetett pá|yźnat esetében a minimális béľleti díjat aKépviselő-testtilet nem lakás céljáraszo|gźůő

ingat|anok bérleti díjáról szóló hatáľozata a|apján az adott ingatlanľa meghatźtrozott bérleti dij I00 %-a

képezi'

A Veľsenyeztetési Szabźiyzat 3l. pontja a|apján, ha a versenyeztetési eljárás eredménýelenül záľul,

két évęn belül kiírt ismételt pá|ytuatnźů, a második felhívásban a 30. pont szeľinti béľleti díj 80 %o-át, a

haľmadik felhívásban a bérleti dij 65 %o-tń, a következő pźilyźnatok során pedig az 50 %o-át ke|l

minimális bérleti díjként meghatározni. Ha a versenyeztetési eljárás eredménytelen volt, akkor a

fentiektól eltérően kiíró másként dcinthet.

A helyiségbéľ alapjául a f \DaB. ryI. 19') szttmű képviselő-testĺileti hatttrozat szolgál. A Kt.
határozat II. fejezet 7. pontja éľtelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a

Kt. más hatźrozata szerint aktua|izźńt beköltözhető forgalmi éľtéke szo|gźi. Abban az esetben, ha a

helyiség bérbeadásaľa' versenyeztetés vagy pá|yázat útján kerül sor, a minimális bérleti dijat a
helyiség Ár.e nelnili beköltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatźtrozni.

Nyilvános pá|yáztatás esetén önkormányzati érdekből a minimális bérleti díj a beköltozhető forgalmi
érték 80 Yo-nä| kisebb éľtékben is meghatározhatő azza|, hogy ez az érték nem lehet kevesebb a

beköltozhető forgalmi éľték 50 %o-nźi. A Képviselo-testület határozatźtnak 7. pontja éľtelmében

amennyiben apźiyázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra,űgy
az a|ap bérleti díj méľtéke a helyiség Áfa nélküli beköltözhető forgalmi értékének 8%.a.

Fentiek a|apjźnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy dĺintését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavas|at
A verziő

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) vísszavonjaa483/2015.(V. l3.) számú határozat 19. pontját.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Hatáľidő: 20l5. októbeľ 19.

2.) felkéľi a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, a Budapest VIII., Baross u. l12. szttm a|aÍt

elhelyezkedő 35491lolV36 hrsz-ú, f08 m2 alapterülettĺ, tires önkormányzati tulajdonú, utcai

bejáratű, ťoldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadására nyilvános egyfordulós pá|yźnat

kiírásáľa 2I|.467,- Ft/hó + Áfa bérleti díj osszegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható

be olyan ajźn|at, amely a Képviselő-testĺilet 248/2013, (VI' 19.) számú határozatźnak 8. pontja



szerinti f5 Yo-os bérleti díj kategóľittbatartoző, illetve nyilvános inteľnet szolgáltatás (inteľnet

kźlv éző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatő

Határidő: 2015. október 19.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a pźl\yźnatnak a Versenyeztetési szabźĺ|yzatrőI

szóló 47l2ol5. (II. o9.) szźtműKépviselő-testiileti hatźrozatban foglaltak szerinti lebonyo|ításra.

Felelos: JózsetÝáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgaLt3

Határidő: 2015. október l9.

4.) a pá|yźtzati fe|hivást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltak1ak megfelelően a. 
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivatala hirdetőtáb|ájźn, a Lebonyolító

tigyfélfogadásra szo|gá|ó helyiségében..(Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt. telephelyein), a

Jóżsefráios című hělyi lapban, az Önkormänyzat és a Lebonyolító honlapján, tovźtbbá az

onkormányzat és a Lebonyolitő szźtmára elérhető költségmentes hirdetési feltileteken' egyéb

rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési poľtá|okon kell közzétenni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgató

Hatáľidő: 20|6. jaĺuźr 3 |'

A dontés végrehajtását végző szęrvezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodźsiKözpontZrt.
A lakossá-g šzéles Ŕtĺ.et érintő döntések esetén javaslata a közzététę| módjára

nem indokolt

B veľzió

hirdetőtáblán honlapon

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

I.) visszavonja a483ĺ2015. (v. 13') számú hatźtrozat 19. pontját.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő

Hatáľidő: 20l5. októbeľ 19.

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt-t, a Budapest VI[., Baross u. l12. szám a|at1

elhelyezkedő 3549IĺO/N36 hrsz-li, fOľ m2 alapterületű' tires onkormányzati tulajdonú, utcai

bejtiatú, ťoldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadására nyilvános egyfoľdulós pźiyázat

kiirására |69.|74,- Ft/hó + Áfa beľleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe nem adható

be olyan ajźĺn|at, amely a Képviselő-tęstiilet f48ĺf\13. (VI. 19.) száműhatározatźnak 8. pontja

szeľinti 25 Yo.os béľleti díj kategóriábatartozó, illetve nyilvános inteľnet szo|gtitatźs (inteľnet

kźtv éző, call center, stb.) tevékeny ség végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő

Hatáľidő: 20l5. októbeľ l9.

3.) felkéľi a Józsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt-t apźl|yázatnak a Versenyeztetési szabtůyzatrő|

szóló 47lfols.(II. 09.) szám'ĹlKépviselő.testiileti hatźrozatbanfog|altak szerinti lebonyolításra.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdáIkodási igazgatő

Hatáľidő: 2015. októbeľ 19.

4') a pá|yázatl fe|hivást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a. 
Budaiest Főváľos VIII. kerület Józsefrárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Lebonyolíto

ügyféifogadźsra szo|gźió helyiségében (Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyein), a

Jđzsefuáros címtĺ helyi lapban, az Önkormźnyzat és a Lebonyolító honlapján, tovźtbbá az

Önkormány zat és a Lebonyot itő szźtmára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb

rendelkezésre álló internetes hiľdetési portálokon kell kozzétenni.



Felelős: Józsefrárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő

Határido: 20|6' jan;',:źr 3 I,

A döntés végľehajtását végzo szervezetiegység: Józsefvárosi GazdálkodásiKozpontZrt'
A lakossá-g šzéles -l.ti.et érintő döňtések esetén javaslata a közzététe| módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. október 12.

Kovács ottó
v agy ongazdálko dás i igazgatő
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