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AYárosgazdátkodási,'ľł'.#ľ'Y':ľ-ąu|o,u.'u..ius7-eiüIésére
,ľáľgy: 

Javaslat- a Budapest ulu. 
'kľ.."|*: 

Népszínház u. 22. szám a|atti ĺires,
;ł}:.ä:,1'""ó:[:Hffľľ.lem lakás."jlĺ.i"iyi.eg nyĺloĺn*."g}forouIós pá|yázat

P'.",.'.'?.T::"ńjů?ľ'ĺľ::f1'"*'o"oási Közpon t Zrt., Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatő

| 11nir9ndet nyilvános i'jlésen kelI tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszerű ,)i,u,moabség szijkséges

Tiszte|t Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényá||ás és a dłintés taľta|mának ľész|etes ismertetése
A Budapest Főváros VIII' kerĺj|et Jőzsęfvárosi onkorm ányzat (továbbiakban: tnkorm ányzat)tulajdonát képezia Budape.t vui. Ęľt."'., N6;;Í"há' u. 22. szám a|atti, 3467g/0lN1|
i:ľn:,:í;ä:,"'|Í,*"lx.;:t1;:ľ':"*:*ju.*'dřo":łi,n,,,u,,,,u, n"' luřj. ce|ĺ helyiség. Áz
Az onkoľmányzaÍ.i Házkeze|ó |roda a fenti 

.helyis éget 2Ol5. márcíus l2-én vette biftokba. A
ilT:ŁflŤ.J,ľ;'f,"':o.nyv 

tanúságu ,,..int 
' l,,.líĺ,eđ] o(il 

^,,.uki besoro|ású, rendeltetésszerű

A vízőra nélküIi he|yiségľe az onkorm ányzatközcjs köttség fizetési köte|ezettsé ge 37.44O,- F'hő.A fenti helyiséget magában foglaló lakóépület az 192L.as évek elején, hagyományos falazottépítési technolósiával, f,ince * mlJ.'i", + 4 emelet l.ialal.ĺassal épiilt. A tĺlařin,i helyiség belsőkétszintes, a feňszeľk ezetĺ: gaier* ä.,.l:.. tĺIos'iniii..ull, ĺ.l.u ta|á|ható'a ftĺldszinti teľü|etbe|magassága 2,9O.' e bejárřti ulo e' u, ab|ak faszerkęzett
1edőny védi a nĺias,inti .e* ,,.Ĺii falakkal k*til; ř;;ąxi.ľJJ-#;':'...l;}["#i:*ľ#(zá|oguz|et) megfblelően, innen l.á,"iĺtl,,.t.ĺ 

'"g u tá"y1, és íz iroda he|yiség és innenköze|íthętő męg a galéria és u 
''o"ĺaľ, .J,;;,. Á-;..iq)'i'är" mosogatós konyhaszekľény van,ide keľü|t beszňe|jsre az e|ektromos vízmelegĺto is. e ftĺŕJ,,,n,"n a padozatkőlapokka|, a mosdókerámia lapokka| burkolt, u alĺ.iĺĺlet Ástett, kozponti fűtes keľt.ilt kialakításra, továbbá kamera-

;:#äffiändszer, 
valamint kIímablrendezés taIálható. A helyiségben minden kizmíj

A CPR-VagyonétékeJő Kft. áltat 20|5. szept!ľb:. 2|-én készített értékbecs|és szerint a helyiségforga|mi éľtéke:28.800.000,- r.*.,ł 248/źOl3' {Ýi Ió.j .)e'ĺ képviselő-testijleti határozatII.Fejezet7' pontja értelmében,.abban u'.,.tb"n, ňu u l'.iyňeg bérbeadására veľsenye ztetés vagypá|yázat údán keľü| sor' a mínimá|is bérleti díjat aĹ"lyiíjäĺeA nélküti u.l..ĺltá,ł.,.to forgalmiéľtékének 80 %-át a.apuI véve lehet 
^"[ł,te,ožni, "nneŕ 

o,ů"g" 23.040.000'- Ft.Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem keľÜ| meghatározásra,úgy az alap bérleti dij éves me.teĹe á i.lyi.eg.ÁFA 
"jlĹřll beköltözhető forgalmi értékének

ł:'?,::Il1:,ľ::;łł:łľfffráľäl*l''ĺĺ-il.i*áöäř"ĺ e-jĹJ;;iä' řłłi aup,l véve az
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A helyiség műszaki á,||apotáraés a kerületen.be.|ü|i elhelyezkedésére tekintetteljavasolt a véte|árata forga|mi é'ték lOOoÁ-ának figyelembe vetetJveim|",gita,o.nĺ e, ĺey-,łamított bérleti díj akövetkezőképpen alakul: a ueľřeti o'j.ľľĺľ.: ľ'.iyi,js Ár.e neltiiTí u.l.ol,tĺ,nető forga|miéftékének |egalább 8 %o-a, azaz nettó:192.000,- Ft.
Javaso|juk a Budapest VIII. kerület, Népszínház u.2f. szám a|atti,34679/0lA/|| he|yrajziszámu, |56 m2 alapťeľületű, üľes cinkoľ!|nvz7t1tulaiJonĺ nem |akás .élĺ l'.iyĺ.eg bérbeadásáranyilvános páIyázat kiírását' 1g2.OOO,- Ft/hó; ĺee uj'i"J dij összegen.
Javasoljuk, hogy a he|yiségre ne legyen beadható o|yan ajáłn|at, ame|y a Képviselő-testület248/f0|3. (VI' 19.) számu határozatínak 8. a) p"",:á.,.'.'inti zs oÁ-osĺeł.ti díj kategóriába

-'!.]äľ;.l'ľľ:.ŕ#lř:""s 
internet szo|gá|tatás,1inte.neikávéző,.ulI ."nt"., stb.) tevékenység

A fe|hívás közzététe|ére az onkormányzat tu|ajdonában álló.ingat|anvagyon hasznosításáľa,tulajdonjogának źtruházására vonatkozó u u...",,y",."ie,i .6a.asořró| ,,ĺTo'ąlĺzol5. (II. l9.)számu képviselo-testĺi|eti határozaÍ' (a továbbiakbán: VeľsenYeztetési Szabá|yzat) ll. pontjábanfogla|taknak megfeIe|ően a. Budapest Főváros vlII. keri;le t Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatalhirdetőtábláján, a Lebonyolító tigyfelfogadásra szolgáIJ n"iyi.eg"iben (Józsefv źlrosi cazdállkodásiKözpont Zrt.), a Józsefváľos cĺřiĺ nelýĺ lapban, ; Ö"Ĺ;;. áiyzat és a Lebonyolító hon'apján,továbbá az onkoľmányzat és a Ĺeuonyolíto .lo',.ĺuĺ.ośi Gazdálkoáási Központ Zrt.
l::ĺ1T:",.""ľ 

áIIó internetes hiľdetési ponáiokon ,,o,aaaaa Kiíľó dcintése .,..ĺnti más helyen

A pá|yázat megjelentetésével kapcso|atban kb. l60.000,- Ft hirdetési kci|tség fe|merüIése |enneváľható abban az esetben, ha áz onkormányzat a- Ĺll.'ĺ"a,, napilap, ńi.JJ,e,i újság útján is
[:ä:.':liŁ ,ff.un 

Íapaszta|ataink a|apján ń"' :""ä'äľ* "' ńi.d.,Ä-näpiIupuun történő

II. A beteľjesztés indoka
A nem lakás célú he|yiség bérbeadásáľa ny.ilvános pá|yázatontöfténő kiíráshoz bérbeadói döntésszükséges, am e |y döntés m e ghozata|źlra a T iszte|t B iz;ttság j ogos u l t.
III. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása
Javaso|juk a nyilvános egyfordulós pá|yázatkiírását, mivel a helyiség forgalmi éftéke meghaladjaa 25 MFt.ot, ezérta bérbeadás útjántaiénohasznositás.u u",..ny.ztetés keľetében van Iehetőség.
Amennyiben a he|yiség béľbeadására az.o1k.ormźlnyzat nem ír ki pá|yázatot, kiadásként továbbľa
il#::ä'Hľ:ä''Í",j!.:i 

kötelezettsége keletk ęzik,iovábbá a hetýs ég míis;aii illupo,uromlik a

:,Iľ:;x:;łjavas|at 
elfogadása várhatőan kedvezően befolyásolja a 2016. évi béľleti díj

A döntés pénzúgyi ťedezetetnem igénye|.

IV. Jogszabá|yi környezet

Az onkoľmányzatvagyonáľó|.és a vagyon fe|ętti rende|kezésijogok gyakorlásáróI szó|ó 6612012,(XII. l3.) önkormányza.ti.rende|et Iz]"s ĺl) ab).p.ontja 
^íłiie" loo ňlllĺo Ft-ot meg nem haladóértékíj vagyon hasznosítása esetén u iá,o,gu.dáĺkoáási éí Penzugyi Bizottság jogosu|t döntésthozni. A 7. s (2) bekezdése alapján' 

lĽ 
.đ;Ĺ;ň;; 

.endelete vaBy a Képviselő-testület

|::::""T::,"iä:i:U::il. ľł,iw;:tulajdonosi 
jog äyuro.io;u l.,aa,ožža..i' ł'"gy melyik

Az onkorm ányzat tulajdonában á||ó nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásánakfeltéte|eiről sző|ó 35/2Ol3. (VI. 20.) önkorm ányzati rendelet (továbbiakban:-Rende|eĐ 2. $ (l)bekezdése éftelmében a Képviselő-íestü|et (to'ábbiakban: Kt.) - a ľendeletben megha tározotÍ.



feladat- és hatáskĺjr megosztás szerint _ ö.n'kormán yzati bérbeadói döntésre a Városg azdá|kodásiés Pénzügyi Bizottságo.ijogosída fe|, továbbá a béibeadás,'9djá1." 7. $ (I) a) pontja alapján kellmeghatározni, am.ennyiben a hélyiseg beköltözhető forgalmi énéke e|éri vagy megha|adja a 25m i I l i ó foľi ntot c sak versen y eztetéś 
" 
kňŕ; i ;ilffiň., ;äi;

A nyilvános pá|yázat |ebonyo|ítá'ľ"\ szabál|yait az onkormányzat tu|ajdonában állóingatlanvagyon hasznosítására, tu|ajdonjogának 'ii,ul,a,e,a,u ,o,ui.o)ó a Veľsenyeztetésie|járásokról szó|ó 47/2O15' ĺll. l9.) 
'źaĺ,ĺ, l.ĺľ-l*iä-t"stületi határozaÍ. (a továbbiakban:Veľsenyeztetési Szabá|yzat) Í.arta|mazza, amelyet az onkormányzat tulajdonában állóingatlanvagyon haszno1ĺii9a és tulajJonjogának atít,a,e,uesetén a hasznosító és a tulajdonjogotszerző személyének kiválasztásáľa kel| á|kalmazni, nu- u veľsenytáľgyalás taľtás a jogszabá|ya|apján köte|ező, vały a tulajdonosi joggyakorlí e|,őí.rta, hogy a vagyónelemet versenye ztetésieljárással kel| hasznosítani vagy a tulajdon,:ä got átruhiz-ni.,

A Versenyeztetési Szabályzat 30. pontja értelmében u l:T lakás céljá ra szo|gá|ő helyiségbérbeadására meghiľdetetÍ. pá|yázat äsetében a minímális bérleti díjat a Képviselő-testület nemlakás céljára szo|gá|o ingatĺanok bérlęti díjárol szo,li.-hatarozata a|apján az adott ingatlanrameghatározott béľ|eti díj l00 oÁ-aképezi,

A 248/f0|3. (VI. |9.) szám(l képvisetőtestületi határozat 7' pontjaérte|mében he|yiség bér|etidíjának a|apjáu| a he|yiségekneŕ a je|en határ ozat ési-Kt. más határozata szerint aktua|izá|tbekö|tözheto forgalmi,, eńepe szo|gá|' Abban az 
"s"tben, ha a he|yiség bérbeadásáraversenyeztetés vagy pá|yézat útján kěrüt sor' a minimáIls béľleti díjat a he|yiség Áp'e neltĺilibeköltözhető forgalmi éltékéneŕ 80 %-át alapu| 

'é". i"h;; .n eghatározni. Nyi1vános pá|yáztaÍásesetén önkormányzati érdekbőt a minimális bérletĹ ái a|acsonyabb foľgalmi értéken ismeghatározható, mely nem |ehet kevesebb so ń-"al.', aäennyiben a pá|yázatban a bérbeadássorán végezhető tevékenység nem kerül. meghatfuozás.a,.Jgy az a|ap bérleti díj éves mértéke ahetyiség Ápe neltuli ueŕoltőzn.to ĺo.guI'i jnetJn.tl"lulauu 
a 8 %o-a.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedien.

Határozatijavas|at

'év. (...hó....nap). számú Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági határozat: 
)

A Városgazdálkodási és PénzÜgyi Bizottság úgy dönt, hogy
l .) fe|kéri a Józseťvárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-ta Budapest VIII. kerrjlet, Népszính ćv u.22.szám a|att elhe|yezked ő 34679/0/Ai| 1 he|yrajzi 

- 

s,a^ĺ,, 156 ;2- 
, 

aiapterĺiletĺ, ürescinkormányzati tl|ajdonú, utcai bejáratu, ftlászint és galériás nem Iakás cé|ú helyiségbéľbeadására nyilvános pá|yázatkiírísára |ł2.OOO,- Ft]Ĺ; iäfie.äl .iijĘszegen. A Kiíľókiköti, hogy a helyiségľ.e nlm adható be o|yan u1iniłt.,á-"|y a Képvise1ő-testület f48/20|3.ryr. l9.) számu határozatának 8. a) ponda szeľinti 25 %o-os bér|eti díj kategóľiábatartoző,

;,j.".Jů:ľános 
internet szo|gá|t.atélś (intemet kávéző,, ca)|center, ,tb.) ;;";k;;ység végzéséľe

FeIe|ős: Józsefvárosi Gaz'c|á|kodási Kozpon t Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatójaHatáridő: 20|6. március 7.

2.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a pá|yézatnak a Versenyeztetési

tTľÍiJ?.T:ľző|ő 
47/2015. (II. 09.) szám(s képvise|ő-testiileii h-atározatban ľoglultul. szeľinti

Fe|elos: Józsefvárosi Gazdálkádási KözpontZx.vagyongazdáIkod ásiigazgatőjaHatáľido: 20|6, március 7 '

,r'
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3') a pá|yázati fę|hívást-a-Vęrsenyeztetési Szabá|yzat l l. pontjában foglaltaknak megfele1ően aBudapest Főváros VIII. keľ-ulet Józse'fváľośi_ Polgáimesteri Hiňta|a hirdetotábláján, aLebonyolító ügyfelfogadásra szolgáló helyiségeiu"" ĺ".l*..ĺ"a.o.i cu,JáitoJa.i rc.,,p ont Ztt.telephe|yein), a Józseiváros című"helyi lapba": 
"' Ö;Ĺ;;; ányzatés a Lebonyolító honlapján'továbbá az onkormányzat és a Lebonyo|ító számá,ra elérhető köItségmentes hirdetésifelüIeteken, egyéb ľendelkezésre állĺi inteľnetes hirdetési portáIokon kell közzétenni.

Felelős: Józsęfváľosi.GazdáIkodási Közpon t Zrt' vagyongazdálkod ási igazgatőjaHatáľidő: 20l6. ápri|is 30. -__r

A döntés végrehajtás át végző szervezętiegység: Józsefváľosi GazdáIkod ási Központ Zrt.A lakosság széles körét érintő dóntjsek' .,".en' Juuu,lutu a uatr)etercl mődjáranem indoko|t hirdetőtáb|án honlapon

Budapest, 2016. február 29.

Kovács Ottó
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