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ELoTERJEsZTÉS
AYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f016. március 2l-ei i.ilésére

Táľgy: Javaslat a Budapest vlu. keľület, Üuĺi ĺt 34. szám alatti ĺiľes, önkoľmányzati
tulajdonú nem lakás céljáľa szolgá|ó helyiség nyilvános pá|yázat rńtján tłirténő
béľbeadására

Eloterjesztő: Jozsefvárosi Gazdá|kodási Közpollt Zrt., Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Balog Erika referens
A napiľendet nyi|vállos Ĺi|ésen ke|| tárgyalni.
A d ö n tés e I fo gad ásáh o z e gy szer ú szav azaÍÍöbbsé g szĹi ksé ge s.

Tisztelt Y árosgazdál|kodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényá|lás és a döntés taľta|mának ľész|etes ismertetése

A Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Üllői űt 34. szám a|atli, 36798/0lA/5| he|yrajzi számon
nyilvántaftott, utcai bejáratú ťoldszinti (l07 m2) ga|éľiás (35 m2), és kizáro|ag a foldszintrő|
megkozelíthető pinceszinti (48 m,; összesen l90 m2 alapterületű nem |akás cé|jára sżo|gá|ó helyiség.
Az i n gatlan-ny i I vántartásban a hely i ség vendéglátó besoro Iással szerepe l.

Az Önkormányzati Házkeze|ő Iroda a fenti helyiséget 2013. március 07. napján vette biftokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint az ingatlan jó míĺszaki á|lapotú, (4) besoľo|ású,
rendeltetéss zeríj hasznźt|atra aIkaImas.

A vízórás helyiségľe az onkormányzat közos költségfizetési kote|ezettsége 38.000,- Ft/hó.

A zártsorúan beépített épüIet fóbejárata, i||etve a fenti he|yiség bejárata az Ünai útra nyí|ik' A
he|yiséget magában fogIaló épĹiIet l930-as évek körü| hagyományos faIazott építési technológiáva|'
pince, földszint + 4 eme|et kialakításával épü|t. Az épÜlet |ábazata az I. eIĺelet magasságáíg felújított,
a homlokzat többi szakaszát felújítás nem érintette. A helyiség belmagassága 4,55 m, azonban a
vendégtér és a konyha fe|ett fém-, és fa szerkezeÍťi ga|éria helyezkedik el, ame|y stabiI tanószeľkezetű,
mind a ga|éria a|atti (bm: f,05 m),mindazafo|ottiteľĺi|et (bm:2,30 m) megfele|ően hasznosítható. A
bejátrati ajtó femszerkezetíj, a ľoldszinti részen he|yezkedik e| a konyha, amely gépészetileg leszeľelt, a
pincehe|yiségben szintén Van ęgy vendé$éľ, valamint kazánház és a vizesblokk is itt kapott he|yet. A
pince fa|azata helyenként felázott penészfoltos' va|amint a rľ]ennyezeti részen helyenként beázások
|áthatőak. A padozat kerámialapokkal burkolt, a ga|ériárl padloszőnyeg volt leterítve, a fa|felÜ|et a
vendégtérben faburko|attal fedett, amelyeket tükörfelületek törnek meg. A mosdó és konyha
csempézett. oná|Ió fűtéssel rendelkezik, radiátoros holeadókkal , a kaztn és a sze||őnető berendezés
szétszerelt á|lapotban van. A helyiségben gźn-, vi||any-, valamint vízőra ta|á|hatő. A gépészeti
beľendezések és a közműóľák fe|ü|vizsgtilata, estleges cseréje, szabványosítása szi'ikséges'

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 1207120|4. (K.24.) szánű |.latározatában döntött a fenti
helyiség pá|yázat keretében töńénő bérbeadásáľő|. |86.66],- Ft/hó + ÁFA bér|eti díj összegen. A
pá|yázat nem kerĹilt kiírásra' rnive| felmeľĹi|t annak ígénye' hogy a helyiség a Hl3 inkubátor
programjában résztvęvő szervezetek részére keľüljön hasznosításra, amely szándék nem valósult meg.

A CPR - Vagyonétékelo Kft. á|ta| 2015. októbeľ 9, napján készített értékbecslés szerint a helyiség
foľga|miéľtéke40.ó00.000'-Ft.A24812013.(VI. 19.)számú Képviselo-testülęti haÍtrozatII.Fejezet
7' pontja értelmében, abban az esetben, ha a heýiség bérbeadására versenyeztetésvagy pá|yázatí:tján
keľüI sor, a minimális bérleti díjat a helyiség AFA nélkĺjIi beköltözheto forgalmi érĺékének 80%-áÍ.
alapul véve lehet meghatározni, enllek összege 32.480.000,- Ft.
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Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra, úgy
aza|ap béľleti díj méftéke a helyiség Ár.e netttili beköltözhető forgalmi énékének legalább 8oÁ-a.

A helyiség mrĺszaki ál|apoÍára és a kerületen belüli elhelyezkedésére tekintette|javasolt- a véÍe|árat a
Bizottság részére biaosított |ehetoségekke| élve a foľgalmi éľték 1 00 %o-ának figye|embe vételéve|
meghatározni. Äz így számított bérleti díj a következoképpen a|aku|: a bérleti díj mértéke a helyiség
AFA né|küli beköItozheto csĺjkkentett forgalmi étékének 8 oÁ-a, azaz a nettó havi béľ|eti díj
270.667,- Ft.
Javasoljuk a Budapest VIII. kerij|et, Ül|ói űÍ' 34. szám a|atti,3679810lAl5l helyrajzi számon
nyi|vántaľtott, l90 m. alapteriiletű, üres önkormányzati tulajdonú nem |akás cé|jára szolgáló helyiség
béľbeadására nyilvános ptiyázat kiírását, 270.667,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen'

Javasoljuk, hogy a helyiségre ne legyen beadható o|yan ajánlat, ame|y a Képviselő.testület 24812013.
(VI. 19') számű határozatának 8. pontja szerinti 25 %o-os bér|eti díj kategóriába tartoző' il|etve
nyiIvános internet szolgáltatás (internet kávézo, caII center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

A helyiség kedvezo elhelyezkedésére és jó miĺszaki á||apotára való tekintette|javaso|juk a pá|yázati
felhívásban kikötni, hogy a bérlo bérbeszámítási igénnyel ne é|hessen, továbbá az źilta|a eszközö|t
beruházások ellenéftékét a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően az tnkormányzattő|
semmilyen jogcímen ne követelhesse.

A felhívás kozzététe|ére az Öllkoľmányzat tu|ajdonában ál|ó ingat|anvagyon hasznosítására,
tulajdonjogának átruházására vonatkozó a versenyeztetéSi eljárásokró| sző|o 41l20l5. (II. |9.) számú
Képviselő-testiileti határozat (a továbbiakban: Versenyeńetési Szabá|yzat) l l . pontjában foglaltaknak
megfeleloen a Budapest Fováľos VIII. kerĹi|et Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivata| hiľdetőtáb|áján, a
Lebonyolító ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében (Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt,), a
Józsefváľos című helyi |apban, aZ onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá aZ
Önkormányzat és a Lebonyo|ító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rendelkezésére á|ló
internetes hirdetési poftá|okon, továbbá a Kiíró dontése szerinti más helyen i||etve módon.

A pá|yázat megjelentetésével kapcsolatban kb. l60.000,- Ft hirdetéSi kö|tség felmerü|ése lenne
váľható abban az esetben, ha az onkornányzat. a felhívást napi|ap, hirdetési újság úqán is közzétenné,
ezérttapaszta|ataink a|apján nem javasoljuk a hirdetés napilapban tofténő megje|entetését.

II. A beteľjesztés indoka

A nem |akás céljára szo|gáló he|yiség bérbeadásáľa nyi|vános pá|yázaton tör1énő kiíráshoz bérbeadói
dontés szükséges, amely döntés rneghozata|ára a Tiszte|t Bizottság jogosuIt.

III. A dtintés cé|ja' pénzügyi hatása

A dĺjntés cé|jaa nyilvános pá|yázat kiíľása, mive| a keľü|eten be|ü|i elhelyezkedése révén a helyiség
bérbevételére várhatóan lesz éľdek|ődés, és a minéI előbbi bérbeadásábó| befo|yó bérleti díj ťedezi az
Önkormányzat kozos kö|tség fizetési terhét, és pźiyázat révén vélheto|eg a magasabb bérleti dij
aján|atta| még plusz bevéte| is valószínűsítheto'

Amennyiben a helyiség bérbeadására az tnkormányzat nem íľ ki pá|yázatot, kiadásként továbbra is
lravonta közos költség fizetési kötelezettsége keletkezik' továbbá a helyiség műszaki állapota romlik a
kihasználatlanság miatt.

A hatźrozati javaslat elfogadása vźrhaÍ'őan kedvezoen befolyásolhada a 2016' évi bér|eti díj
e|oirányzatát.

A döntés pénzügyi fedezetet nem ígényel.

IV. Jogszabá|yi környezet

Az onkorm ányza| vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezésijogok gyakor|ásáró| szóló 66120|2.
(XII. l3.) önkormányzati rendelet l7. $ (l) ab) pontja a|apjćn l00 mi||ió Ft-ot meg nem haladó
értékű Vagyon hasznosítása esetén a Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság jogosult döntést
hozni. A 7. $ (f) bekezdése alapján, ha onkormányzat rendeletę vagy a Képviselo{estület
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határozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója hatźrozza meg, hogy melyik
versenyeztetési eljáľást kell alkalmazni.

Az Önkormányzat tulajdonában áĺló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szó|ő 35/2013. (VI. 20') önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (l)
bekezdése énelmében a Képviselő-testület (továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatározott
feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdá|kodási
és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a béľbeadás módját a 7. $ (l) a) pontja alapján ke|I

meghatározni, amennyiben a helyiség bekö|tözhető forga|mi éltéke eléri vagy megha|adja a 25
millió forintot csak veľsenyeztetés a|apján lehet bérbe adni.

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabá|yait aZ onkormányzat tuIajdonában álló
ingatlanvagyon hasznosítására, tuIajdonjogának átruházására vonatkozó a Versenyeztetési
eljárásokľól szóló 47/20|5, (II. 19') számu képviselő-testü|eti határozat (a továbbiakban:
Versenyeztetési Szabá|yzat,) tarta|mazza, ame|yet aZ onkormányzat tulajdonában ál|ó
ingat|anvagyon hasznosítása és tu|ajdonjogának tĺruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szerző személyének kiválasztásáľa kell a|ka|mazni, ha a versenytárgya|ás tartása jogszabáIy
alapján kötelezo, vagy a tulajdonosi joggyakoľló eloírta, hogy a vagyone|emet VersenyeztetéSi
e lj árássa l kel l hasznos ítan i vagy a tLl laj don.i o goÍ" átruházni.

A Versenyeztetési Szabá|yzat 30. pontja értelmében a nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség
bérbeadására meghirdetett pá|yázat esetében a minimális bér|eti díjat a Képviselő-testü|et nem
|akás céljára szo|gá|ó ingat|anok bérleti díjáról sző|ő határozata a|apjtn az adott ingatlanra
meghatározott bérleti díj l00 oÁ-aképezi.

A f48l20|3. (VI. l9.) számú képviselo.testü|eti határozat.7. ponÍ'ja értelmében helyiség bérleti
díjának alapjául a helyiségeknęk a jelen határozaI és a Kt. más határozata szeľint aktua|izá|t
beköltözheto forgalmi értéke szolgá|. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására
versenyeztetés vagy pá|yázat údán kerül Sor' a minimális bér|eti díjat a helyiség Áp.a neItuli
bekcjltözhető forgalmi énékének 80%-át alapul véve |ehet meghatározni. Nyilvános pá|yáztatás

esetén ĺinkoľmányzati érdekből a minimá|is bér|eti díj alacsonyabb foľgalmi értéken is
meghatćrozható, mely nem |ehet kevesebb 50 %o-ná|. Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás
során végezhető tevékenység nem kerĺil meghatározásra' úgy az a|ap bérleti díj éves rnértéke a

helyiség AFA nélkĹi|i beköltĺjzhető forgalmi énékének legalább a8oÁ-a.

Fentiek a|apján kérem a Tisaelt BiZottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatáľozati javas|at

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

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) visszavonja a 1f07lf014. (X|'f4.) számon hozott haÍározatźú.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatoja
Határidő: 20l6' március 2l.

2.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, a Budapest VIII. keľü|e^t, Ütlői űt34. szám
alatt elhelyezkedő 36198l0lAl5l helyrajzi számon nyilvántaftott, l90 m, aIapterületĹi, üres

onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú' földszinti (l07 m.) galériás (35 m.), és kizáro|ag a

fö|dszintroI megköze|íthető pinceszinten (48 m') eIhelyezkedő' nem takás céljára szolgáló
helyiség bérbeadására nyi|vános pá|yázat kiírására 270.667,- Ft/hó + AFA bérleti díj osszegen. A
Kiíró kiköti, hogy a he|yiségľe nem adható be olyan aján|aÍ., ameIy a Képvise|o-testület 24812013'
(VI. l9') számű hatźrozatának 8. pontja szerinti 25 %o-os bérletí díj kategóľiába tartozo, il|etve

nyilvános internet szolgáItatás (internet kávézo, calI center, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgaÍ,őja

Határido: 2016' március 2 l.

3.) apźt|yázati felhívásban ki kell kötni, hogy a béľlo bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbáaz
általa eszközö|tberuházások el|enértékét a bérletijogviszony időtartama alatt és azÍ.koveÍően az

Örlkormállyzattó| semmilyen jogcímen nem követeIheti.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatáľido: f016. március 2l.

4.) fe|kéri a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási KozpontZrt,-t apźiyázatnak a Versenyeztetési szabá|yzatrő|

sző|ó 47120|5. (rI' 09.) számű Képviselő-testületihatározatban fog|a|tak szerinti lebonyolításra.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt'vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. március 2l.

5.) a pá|yázati fe|hívást a Versenyeztetési Szabá|yzat Il. pontjában foglaltaknak megfele|ően a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgáľmesteri Hivatala hirdetőtáb|áján, a Lebonyolító
i'igyfé|fogadásra szo|gáló helyiségében (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. te|ephelyein), a

Józsefváros című helyi lapban, az tnkoľmányzat és a Lebonyo|ító honlapján' továbbá az

Önkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető költségmentes hirdetési fe|ületeken, egyéb

rendelkezésre ál ló internetes h irdetési portálokon ke| l közzétenn i.

Fe l e lős : J ózsefváros i G azdál kodás i Központ ZrÍ.. v agy ol.l gazd á l kod ás i i gazgatoja

Határidő: 20l6. június 30.

A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdtikodási Központ Zrt.

A takosság széles körét érinto döntések esetén javaslata a közzététę| módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. nárcius 03.

Kovács Ottó
v agy on gazdál kod ás i i gazgatő

,{,
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