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Készítette.. Balog Erika ľęfęľens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés el fo gadás áh oz egy szeru szav azattőbb sé g szüksé ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajdonát képezí a Budapest VIII. keľület, Rákĺíczi út 53. szám a|atti,34640l0lÁJ3 heLyrajzi
szźlmu,125 m2 alapterüleĺĺ utcai bejáratu ftildszinti (68 m2) és pinceszinti (57 fiĐ nem lakás célú
helyiség. Az ingat|an-nyilvántartásban üzlet besorolással szerepel.

Az onkormźnyzati Hźnkęze|ő Iroda a fenti helyiséget 2012. november 15-én vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint hasznźůatta alkalmas közepes állapotu, (3)

besorolású, rendeltetéss zerii használatra alkalmas.

Avizőranélkĺili helyiségľe az onkoľmźnyzatkozös költség fizetésikötelezettsége 40.768,- Ft/hó.

A fenti helyiség a Rákóczi útról köZvetlenül közelíthető meg és a Népszínház negyeđ tęrületén
helyezkedik el. A helyiségetmagźban foglaló épület hagyományos falazott építési technológiával,
pince és 3 emelet kialakítással épült. Az épiilet homlokzata közepes műszaki állapotú. Az utcai
ftildszinti helyiségből koze|íthętő meg a pinceszinti raktár. A ftjldszinti helyiség belmagassága
4,55 m, amelyet 3,55 m magasságban gipszkaľton tůmenĺlyezet oszt meg. A ftildszinti helyiség
felülętę gľźlnt buľkolattal és tapétával burkolt, a pinceszintęn festett és tapétźzott falak vannak. A
központi fűtési ľendszer gázíizemiĺ kombi kazánrő| uzeme| radiátoros hőleadással, melyet
beszerelt gázőrźxal mérnek. A vizes helýségben mosdó, wC beľendezés ta|tůhatő. A
helyiségekben 1-1 db falra szeręlt klímaberendezés is ta|źihatő. A helyiségbęntalěihatő gépészeti
beľendezések felülvizs gźůata, esetleges cserej e sztikséges.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. źital2015. december 10-én készített értékbecslés szęľint a helyiség
foľgalmi értéke: 28.900.000,. Ft. A 24812013, (VI. 19.) szélm,(l Képviselő-testtileti határozatII.
Fejezet 7, pontja éľtelmében, abban az esetben, ha a helyiség béľbeadásáľa veľsenyeztetés uagy
pźůyénat útján kerül sor, és a Kiíró másként nem dönt, a minimális béľleti đíjat a helyiség AFA
nélküli beköltözhető forgalmi éľtékének 80 %-źtt (23.120.000,- FĐ alapul véve lehet
meghatározru.

Amennyiben a pćt|yźuatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatároztsra,
űgy az alap bérleti díj mértéke a helyiség AFA nélkii|i bekĺjltözhętő csökkentett forgalmi
értékének 8 %o-a, azaz aszámított nettĺó havi béľleti díj 154.133'. Ft.

A helyiség frekventált úwonal melletti elhelyezkeđésére tekintettel javasolt a bérleti dijat a
Bizottság részére biztosított lehetőségekkel élve a forgalmi éľték I00 %-źtnak figyelembe
vétęlével meghatározni. Az így szźtmított bérleti díj a következoképpen alakul: /ož,,

//
4

J.\



a forgalmi érték 100 o/o-a f8.9OO.000,- Ft, a béľleti díj mértéke a hetyiség e.pe. neu.ĺilĺ
beköltözhető csĺjkkentett forgalmi étékének 8 o/o-a, azaz a nettő t92.667,- Ft.

A helyiségľe ezt mege|őzően nęm volt pá|yázat kiírva, mivel a korábbi értékbecslések alapján a

helyiség értéke nem éľte ę| a25 MFt-ot.

Javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 53. szćlm alatti,34640l0lV3 he|yľajzi szťtmu,

Ifs 11ŕ alapterületű, üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadźstra
nyilvános pźiytzat kiírását, I9f .667,- Ft/hó + AFA bérleti díj osszegen.

Javasoljuk, hogy a helyiségre ne legyen bęadható olyan ajánlat, ame|y a Képviselő-tęstĺilet
24812013. (VI. 19.) száműhatfuozatćlnak 8. pontja szeľinti 25 o/o-os bérleti díj kategóľitlbataftoző,
illewe nyilvános inteľnet szo|gáItatźs (internet kźpéző, call center, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

A felhívás kozzétételére a Versenyeztetési eljáľásokról szóló 47ĺ2015. (II. 19.) számű Képviselő-
testtileti hatärozat (Veľsenyeztetési SzabäIyzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi Polgáľmestęri Hivatal hirdętotáb|ájttn, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Józsefuárosi Gazdáikodási Kĺizpont Zĺt.), a Józsefuáľos
című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, tovźhbá az onkormányzat és a
Lebonyolítő Jőzseťvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt. rendelkezésére álló intemetes hirdetési
poľtálokon, tovźbbá a Kiíľó döntése szeľinti más helyen illewe módon.

A pćiyźľzat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hiľdetési költség felmerĹilése lennę
vźlľbatő abbaĺ az esetben, ha az onkoľmányzat a fęIhívást napilap, hiľdetési újság útján is
kozzétenné, ezért tapasztalataink alapján nem javasoljuk a hirdetés napilapban töľténő

megjelentetését.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség béľbeadásáľa nýlvános pźiyázaton történő kiíľáshoz bérbeadói döntés

szĹikséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a nyilvános egyfordulós pá|yźnat kiírását, mivel a helyiségre több éľdeklodés is
érkezett, és a minél előbbi béľbeadásából befolyó béľleti díj fedezi az onkoľm ányzat kĺizös
költség fizętési terhét, és pá|yázat révén vélhetőleg a magasabb bérleti dij ajénlatta| még plusz
bevéte| is valószínűsíthető.

Amennyiben a helyiség béľbeadásáľa az onkormányzat nem íľ k*l ptĺIyázatot, kiadásként továbbľa
is havonta közos költség fizętési kĺjtęlezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki állapota
ľomlik a kihasznźiatlanság miatt.

A |latźrozati javaslat elfogadása värhatőan kedvezően befolyásolja a f016. évi béľleti díj
eIőirányzatát.

A döntés pénzllgyi feđęzętet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

Az onkoľmányzatvagyonáľólés a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakorlásáról szóló 6612012.

(XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) ab) pontja a|apjźn 100 MFt forgalmi érték alatti
vagyon hasznosítása esetén aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság jogosult dontést hozni. A
7. $ (2) bekezdése a|apján, ha Önkorrĺrányzat ręndelete vagy a Képviselő-testtilet határozatamást
nem tartalmaz, a fiiajđonosi jog gyakoľlója határozza meg, hogy melyik versenyeztetési eljáľást
kell alkalmazni.

Az onkoľmáĺyzat tulajdonában á11ó nem lakás cé|jfua szo|gtůő helyiségek béľbeadásának
feltételęiről sző|ó 3512013. (VI' 20.) önkormźnyzati rendelet (továbbiakban: Rendęlet) 2. $ (1)

bekezdése értelmében a Képviselő-testtilet (továbbiakban: Kt.) _ a ręndeletben meghatźlrozot1
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feladat- és hatáskor megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási
és Pénztigyi Bizottságot jogosítja fęll, tovttbbá a bérbęadás módját a 7. $ (1) a) pontj a hatátozza
meg.

A nyilvánospáIyázat lebonyolításának szabtĺIyait a versenyeztetési eljáľásokról szóló 47/2015. GI,

l.9.) számű Képviselő-testtileti hatźtrozat tartaknazza, amelyet a Budapest Józsefuáľosi
Ônkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítása, tulajdonjogźnak źĺruľlźlzt-sa ęsętén
a hasznosító és a tulajdonjogot szęrző személyének kil'álasztására kell alkalmazni, ha a

versenýáľgyalás tartása jogszabźiy a|apjánköte|ezo, vagy a tulajdonosi jogkörgyakorló előírta,
hogy a vagyonelemet versenyeztetésí eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogät źĺruhćnru.

A Versenyeztetési Szabźůyzat 30. pontja értęlÍnében a nem lakás céljáľa szolgä|ő helýség
bérbeadásáľa meghirdetett, ptiyázat esetébęn a minimális bérleti dijat a Képviselő-testíilet nęm
lakás céljáľa szoIgäIő ingatlanok béľlęti díjáról sző|ő hatźtrozata alapjtlĺ az adott ingatlanľa
meghattrozott bérleti díj 100 %o-aképezi.

A helyiségbér alapjáu| a24812013. (VI. 19.) számű Képvise|ő-testtileti határozat szolgál. A Kt.
hatźltozat 7. pontja értęlÍnében helyiség bérleti díjźnak alapjźni a helýségeknek a jelenhatźrozat
és a Kt. másbatérozata szeńnt aktua|izáIt beköltözhető forgalmi értéke szo|gá|. Abban az esetben'

ha a helyiség bérbeadására versenyeztetés vagy pźiyäzat útján kerül soľ, a minimális béľleti díjvt a
helyiség Ár.e, neu<u|i beköltözhető foľgalmi értékének 80 %-át alapul véve lehet meghatttrozru.
Nyilvános pćiyáztatás esetén önkormányzati érdękből a minimális béľleti díj alacsonyabb
foľgalmi éľtéken is meghatáľozhatő, mely nem lehęt kevesebb 50 %o-náI. Amennyiben a
pźiyázatban a bérbęadźts során végezhető tevékenység nem keľül meghatźrozásra, ugy az a|ap

béľleti díj éves mértéke a helýség AFA nélkiili beköltözhető foľgalmi értékének legalább a8 oÁ.a,

Fentięk aLapjánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatljavaslat

év. (...hó....nap). számú Yźrosgazdtllkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri aJőzsefvtlrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, a Budapest VIII. kertilet, Rákóczi út 53.

szám a|aÍt elhelyezkedő 34640l0/N3 hĺsz'-ll, Í25 m. alapterületű, üres önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratu, ftildszinti nem lakás célú helyiség béľbeadására nyilvános pźiyázat
|<lírásära I9f '667,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegęn. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe nem
adható.be olyan ajtnlat, amely a Képviselő-testtilet 24812013. (VI. 19.) sztlmuhatározatźnak
8. pontja szeľinti 25 oÁ.osbéľleti díj kategóriźlbatartoző, illętve nyilvános internet szo|gźitatćs
(intemet kćpéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdźikodásiigazgatőja
Határidő: 2016. febľuát 0|.

2.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpoĺt Zrt.-t a pá|yázatĺak a Versenyęztetési
szabtiyzatről szóló 471201'5. (II. 09.) szźmu Képviselő-testĺileti határozatbaĺfoglaltak szerinti
lebonyolításľa.

Felęlős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźúkođási igazgatőja
Határidő: 2016. februáľ 01.

3.) a péúyázati fe|hívźlst a Veľsenyeztetési Szabźiyzat 11. pontjában fog|altaknak megfelelően a

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a

Lebonyolító ügyfélfogadásra szoIgtió helyiségében (Józsefuárosi Gazdźllkodási Kozpont Zrt.
telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkormźnyzat és a Lebonyolító honlapján,
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tovźbbá az onkormáĺyzat és a Lebonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési
felületeken, egyéb rendelkezésľe ál1ó inteľnetes hiľdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyoĺgazdźikođźlsíigazgatőja
Határidő: f076. március 3 1.

A döntés végrehajtásźltvégzo szervezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodásíKozpontZtt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. janutr 25.

Kovács ottó
v agy oĺgazdálko dási igazgatő
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