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ELoTERJEsZTÉs
A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 20|6. március 2l-ei ülésére

Tńrgy: Javaslat a Budapest vlil. keľület, József kiiľút 37-39. szám alatti üľes,
łinkoľmányzati tulajdonú nem lalĺĺs céljára szolgáló helyiség nyĺlvános
egyfoľd uló s páůy ánat útj án tiirténő béľbeadására

Előterjesĺő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács ottó vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika refeľens
A napirendet nyi|vános Ĺilésen kell tárgyalni
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szerii szav azattöbb sé g sztiksé ge s

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonát
képezi a Budapest VIII. keľület, József kiirút 37.39. szátm a|atti (Rökk Szilárd utca felől
megközelíthető),36692ĺotN4 hľsz.-ú, 23 m2 alapterületű' utcai bejáratú ťoldszinti nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség, amely azingat|an-nyi|vántartátsban üzlet besoľolással szerepel.

Az onkoľmźnyzatiHézkeze|ő Iroda a fenti helyiséget2015. október 29-én vette biľtokba, Az
étékbecslésben foglaltak szerint jó ái|apotű, (4) besorolású, ga|ériázott, ľendeltetésszeriĺ
hasznźiata alkalmas.

Avízőrźshelyiségre az onkorményzatkcizös költség fizetésikötelęzettsége 3.043,- Ftlhó.

A fenti helyiség a Palotanegyed városrészében, a Rökk Sziláľd utca Kis Salétrom utca és a Kľúdy
utca között szakaszőn fekszik. Kömyezetében jellemzően utcafronton źi|lő 3-5 szintes
téglaéptiletek találhatők. Az ingatlan infľastruktuľális ellátottsága városľészen beliil jó' 200
méteren belĺil alapellátĺást bizosító iizletek, egészségiigyi intézmény elérhető. Tcimegközlekedési
eszközök kiinnyen eléľhetők. A zźtrtsorűaĺ beépített éptilet két főbejáľattal rendelkezik: egyik a
József körut felől talrźihatő, a másik a Rökk Szilárd utcára nyílik. A helyiség a Rökk Sziláľd utca
8-10. szám a|atti főbejératÍő| a 2. jobbra levő utcafľonti poľtállal rendelkező üz|ethe|yiség. A
befoglaló épület hagyományos falazott építési technológiával, fiildszint + 4 emelet kialakítassal
épu|t. Az épiilet homlokzata átlagos műszaki állapotú. Az utcafľonti bejáratu ftildszinti he|yiség
belmagassága 3,3 m' melyet teljes teľületén fémszerkezetíi szilárdan beépített ga|ériźxa|
lehatároltak 2,85 m magasságban. A bejérati poľtálon keresztĹil jutunk az egy |égterti
iizlethelyiségbe. A helyiségben kézmosó is található elektromos uzemíi átfolyós vízmelegítővel'
valamint egy elektromos hőtáľolós kályha is. Az albetétben ľiasztórendszeľ is kiépítésre került,
illetve 2 db villanyóľa is fellelhető. A padozat keľámia |ap, a falfelület festett és lambéľiázott. A
gép észeti b eren dezések fe lü lviz s gáiata szüksé ge s.

A CPR-Vagyonétékelő Kft. ő|ta| 2015, decembeľ 3-ánkészített éľtékbecslés szerint a he|yiség
foľga|mi értéke: 8.700.000,- Ft. A 248/2013. (vI. 19.) szźtmű képviselő-testületi határozat 7.

pontja értelmében, abban az esetben, ha a helyiség béľbeadására veľsenyeztetés vagy pźiyźzat



útján kerül sor, a minimális bérlęti díjat a he|yiség AFA nélkü|i beköltözhető forgalmi értékének
80 %-tlt alapul véve lehet meghatározni' ennek összege ó.9ó0.000,- Ft.

Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás során vége?hető tevékenység nem kerijl meghatározásra,
(sgy az a|ap bér|eti díj éves ménéke a helyiség AFA nélküli bekoltözheto forga|mi énékénęk
lega|ább a8o/o-a. A helyiség AFA né|küli beköltözhető forgalmi étékének 80oÁ-áÍ. alapul vévę az
így számított nettó havi béľleti díj 46.400'- Ft.

A helyiség frekventá|t útvona| me|letti elhelyezkedésére tekintettel javaso|t a bérleti díjat a
foľga|mi érték l00 oÁ-ának figyelembe vétę|ével meghatfuozni. Az így számított bérleti díj a
következőképpen alaku| :

a forgalmi érték l0OoÁ-a8.700.000,- Ft, a bérletidíj mértéke a helyiség Ár.ł nelkuli beköItozhető
forgalmi értékének 8 o/o-a, azaz a nettó havi bér|eti díj 58.000'- Ft.

A he|yiségre ezt mege|ozőęn nem volt pá|ytzat kiírva, mivel a korábbi értékbecs|ések alapján a
helyiség értéke nem éfte e| af5 MFt-ot, illetve a tulajdonosijogkört gyakorló Bizottság korábban
nem dĺjntott a versenyeztetés aIapján torténo bérbeadásról.

Javaso|juk a tárgyi nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadására nyiIvános pá|yázat kiírását,
58.000,- Ft/hó + AFA bér|ęti díj összegen.

Javasoljuk, hogy a helyiségre ne |egyen beadható olyan ajánlat, amely a Képviselő-testület
248/f0|3. (VI. l9') számű határozatának 8. a) pontja szerinti 25 %o-os bérleti díj kategóriába
tartozó, illetve nyilvános inteľnet szolgáltatás (internet kávéző, call centeľ, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

A felhívás kozzététe|ére a versenyeztetési eljáľásokró| szo|ő 47l20|5. (II. l9.) számú képviselo-
testĹileti határozat (Versenyeztetési Szabá|yzat) | l. pontjában foglaltaknak megfeleloen a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáb|áján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefvárosi GazdáIkodtlsi Központ Zrt.), a Józsefváros
című helyi lapban, az Önkormányzat és a Lebonyo|ító honlapján,továbbá az Önkormtnyzat és a
Lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, rendelkezésére álló internetes hirdetési
portálokon, továbbá a Kiíró döntése szerinti más helyen iIletve módon.

A pá|yázat megjelentetésével kapcsoIatban kb. l60.000'- Ft hirdetési koltség felmertj|ése lenne
várható abban az esetben, ha az Önkormányzat a fe|hívást napilap, hirdetési újság útján is
kozzétenné, ezért tapaszta|ataink alapján nem javasoljuk a hirdetés napilapban történő
megjeIentetését.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadására nyilvános pá|yázaton torténő kiíráshoz
bérbeadói döntés szÜkséges, amely döntés meghozata|áraaTiszte|t Bizottság jogosult.

III. A döntés cé|ja, pénziigyi hatása

A dcjntés cé|ja a nyilvános pá|yttzat kiírása, mivel a keľületen be|üli elhelyezkedése révén a
helyiség bérbevétę|éľe várhatóan |esz érdeklődés, és a minél előbbi bérbeadásábó| befolyó bérleti

díj fedezi az onkorm ányzat közös kö|tség fizętési terhét, továbbá pá,|yázat ľévén vélhetoleg a
magasabb bérlęti díj aján|attal még pIusz bevéteI is va|ószínűsítheto.

Amennyiben a helyiség bérbeadására az onkormányzat nern ír ki pá|yázatot' illetve nem adja

béľbę kiadásként továbbra is havonta közös koltség fizeÍ'ési kötelezettsége keIetkezik' továbbá a

he lyi ség m űszaki á||apota rom I i k a kihaszná|atlanság m i att.

A határozati javaslat e|fogadása várhatóan kedvezően befolyáso|ja a 2016. évi bérleti díj

e|őirányzatát.

A döntés pénzugyi ťedezetęt nem igényel.



IV. Jogszabá|yi ktirnyezet

Az Önkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti ręndelkezésijogok gyakorlásáról szó|ó 66lf0|f.
(XII. l3.) önkormányzati rendelet l7. $ (l) bekezdés ab) pontja a|apján l00 MFt forgalmi énék
a|atti vagyon hasznosítása esetén a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság jogosu|t döntést
hozni. A 7' $ (2) bekezdése alapján, ha onkoľmányzat rende|ete vagy a Képviselő-testület
határozata mást nem tarta|maz, a tu|ajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melyik
veľsenyeztetési eljárást ke|l alkalmazni.
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbęadásának
fe|téte|ęiľől sző|ő 35lf0l3. (VI. 20.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (l)
bękezdése értelmében a Képvise|ő-testület (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghattrozott
fe|adat- és hatáskcjr megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdá|kodási
és Pénzügyi Bizottságot jogosítjafel. A bérbęadás módját a 7. $ (l) b) pontjahatározzameg: A
helyiséget csak versenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha a béľbeado szęruezet
előteľjesztése alapján a hatáskcjrľel rendelkező bizottság a VeľSenyeztetés alapján tońénő
bérbeadásról dĺjnt.

A nyilvános pźilyázat lebonyolításának szabá|yait a veľsenyeztetési eljárásokról szóló 47l20|5. (||.

!9 ) számű képviselo-testületi haÍározat tarta|mazza' amelyet a Budapest Józsefvárosi
onkormányzat tulajdon ćban á||ó ingatlanvagyon hasznosítása, tulajdonjog ának átruházása esetén
a hasznosító és a tu|ajdonjogot szerző személyének kiválasztásáľa kell a|ka|mazni, ha a
veľsenytáľgyalás tartása jogszabá|y a|apján kotelező, vagy a tulajdonosi jogkörgyakorló eloírta'
hogy a vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjo got. tltruházni,
A Veľsenyeztetési Szabá|yzat 30. pontja értelmében a nem lakás cé|jára szo|gáló helyiség
bérbeadásáľa meghirdetett pá|yázat esetében a minimális béľleti díjat a KépviselőtestüIęt nem
lakás céljára szo|gtilő ingatlanok bérleti díjáról sző|ő határozata a|apján az adott ingat|anra
meghatározott béľlęti díj l00 %o-aképezi.

A helyiség bérleti díjának a|apjáu| a f48lf013. (VI. l9.) számú képvise|o-testületi hatfuozat (a
továbbiakban: Kt. határozat) szo|gá|. A Kt. határozat 7. ponda értelmében a helyiség bérleti
díjának a|apjáu| a helyiségeknek a je|en határozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izá|t
beköltözhető forgalmi értéke szolgá|. Abban az esetben, ha a heIyiség bérbeadására
versenyeztetés vagy pá|yázat útján keľü| sor' a minimális bérleti díjat a helyiség łpł neltuli
bekö|tozhető forgalmi énékének 80%-át alapul véve lehet meghatározni. Nyilvános pá|yźntatás
esetén önkormányzati érdekbol a minimá|is bér|eti díj alacsonyabb forga|mi étéken is
meghatározható, me|y nem lehet kevesebb 50 %o-ná|. Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás
során végezhető tevékenység nem kerüI meghatározásra, úgy az a|ap bérleti díj éves ménéke a
helyiség AFA né|küli bekĺjltözhető forgalmi értékének legalább a8%o-a.

Fentięk a|apján kéľem a Tiszte|t Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozaÍ.:

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l ') felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zťt.-t a Budapest VIII. kerü|et, József köľút
37-39. szám a|att elhelyezkedó 36692/0lAl4 hrsz.-u, f3 m' alapterĹiletű, üres clnkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, fo]dszinti nem lakás célú helyiség bérbęadására nyilvános pá|yázat
kiírására 58.000'- Ft/hó + AFA bér|eti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem

adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testü|et 248120l3. (VI. |9.) számu határozatának
8. a) pontja szerinti f5 %o-os bérleti díj kategóriába tartoző, il|etve nyilvános inteľnet
szo|gá|tatás (internet kávézo, call center, stb') tevékenység végzésére vonatkozik.

FeIe|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja



Határidő: f0|6. mćtrcius 2l .

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ,-Í' a pá|yázatnak a Versenyeztetési
szabá|yzatró| szóIó 47120|5. (II. 09.) szám,ú képvise|ő-testü|eti határozatban foglaltak szerinti
lebonyolításra.

Fe|elos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 2016. március 2l.
3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában fogla|taknak megfelelően a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a
Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft.
telephelyein), a Józsefváros című helyi |apban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján,
továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési
felületeken, egyéb rendeIkezésľe á|ló internetes hirdetési portáIokon kęll közzétenni.

Fe|ęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<lzpontZľt. vagyongazdä|kodási igazgatőja
Határidő: 201 6. május 3 1.

A döntés végrehajtásćĺvégzó szervezeti egység: Józsefváľosi GazdálkodásiKozpontZrI.'
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata a kozzętéte| módjára
nem indoko|t hirdetotáblán honlaoon

Budapest, 2015. március 08.

Kovács Ottó
v agy ongazdáI kodás i igazgatő

KÉszĺrprrp: Józspľ.vÁnosI GezoÁlroDÁSl KoZPoNTZRT.

LeĺRre: BALoc ERKA. REFERENS *O
PÉNzÜcyl FEDEZETET ĺGÉNYEL / Neľĺ lcÉNvpI-, IGAZoLÁS:

JocĺKoNrnou-: p-
2ĺ-,.-Ęĺ

ElI-pNoRlzľp:""""" A /űL,ł.-DR. MESZÁR ERIKA
AL.IEGYZO

BETERJESZTÉsRp Alrłlvĺłs:
DeNłne- Rllt,ĺÁN EolNł

JÖvÁľłecyrł:,,l

]EGYZO
TARToS ľÁvoLLÉľÉseN (

/- lfuL> "*,ąDR. MÉszÁn ERlrł 
,ji. .. ' ''i'i ,!';/

ALIECYZO ł VÁnoscnZD^LK S PÉNZÜGYI BlzoľrsÁc EI-NÖrE


