
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Y árosgazdá'lkodási és Pénzügyi Bizottsága

onkormányzat Képviselő-testül.etének

Előterj esztő : Józsefvárosi Gazdálkodás i Közpo nt 7Í t.

ELoTERJEsZTÉS

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. ápri|is 18-ai Ĺiléséľe

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Losonci tér 6. szám alattĺ üľes, iinkoľmányzatĺ
tulajdonú nem lakás céljáľa szotgátó helyiség nyilvános egyforduló s pá|yánatritján
ttiľténő béľbeadására

Előterjesztő: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt., Farkas ors vagyon gazdá|kodási igazgatóKészítette: Kubánka-BerghammerPetrarefeľens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egy szerú szav azattobbség szükséges.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság!

I. TényáIlás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkotmányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľiilet, Losonci tér 6. szálm a|atti,35728t37tv3nľsz.-ĺ, tss
m2 alapterületű, utcai bejáratú fö|dszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség, amely az ingatIan-
nyilvántartásban üzlet besorolással szeľepel.

Az onkoľmźnyzatiHázkeze|ő Iľoda a fenti helyiségetfo15. decembeľ 15. napján vette biľtokba.A birtokba vételi jegyzőkĺĺnyv szerint a helyiség jó állapotú, (4) műszaki besorolású,
rendeltetésszeriĺ használatra alkalmas.

Avízórás helyiségre az onkormá,ĺyzatközös költség fizetési kotelezettsége 34.100,- Ft/hó.

A fenti helyiség a Szigony negyed városrészben, a Losonci téľen és a Pľáter utcában, a Molnár
Ferenc téľľel szemben lévő tálrsasház földszintjén található. Környezetében régebbi és újabb
építésiĺ, táľsasházas és üzleti célú ingatlanok találhatóak, a fcildszinten és az alagsorban többnyiľe
üzlethelyiségekkel, műhelyekkel, raktárakkal. A társasház és a vizsgáit ingatlan is összkomfortos.
A helyiséget magálba foglaló épület az l97o-es években épült, paneles technológiá,va|. A helyiség
a Prátet utca felé üzletpoľtállal, a Losonci tér felé hátsó bejáratta| rendelkezik. Az ingatlan
üzlethelyiségből, több ľaktáľhelyiségből, valamint iľodából, ĺiltözőből, zuhanyzőből, wc-bol áll. A
bejfuati ajtók és a portálablakok fémszerkezetűek, aPráter utcai oldalon lévő egyik bejárati ajtó
e|hűzható fémľedőnnyel védett, jó-kĺizepes állapotúak. A belső ajtók fa szerkezetűek, jó-kĺĺzepes
állapotúak. A padozat beton, pvc-vel, járólapokkal és cement betonlapokkal buľkolt, jó-közepes
állapotúak. A falak vakoltak, festettek' csempézettek. Az ingatlan fűtését és meleg víz e||átásőĺt
távfűtés szolgáltatja, a hőleadók radiátorok.

A GRIFľON Property Kft. által készített, majd 20l6. március 09. napján aktualizált értékbecslés
szeľint a helyiség forgalmi értéke 31.100.000,- Ft. A 248/2013. (vI' 19.) számú' Képviselő-
testületi határozat II. Fejezet 7. pontja értelmében, abban az esetben, ha a helyisé,gbérbeadásfua
versenyeztetés vagy pá|yázat útján kerül sor' a minimális bérleti díjat a helyiség Ápł nélttĺlĺ
beköltözhető forgalmi értékének 80 vo-át a|apul véve lehet meghatőrozni, ermek tisszege
24.880.000,- Fr.

Amennyiben a pźůyőzatban a béľbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatátozźsra,
(lgy az alap béľIeti díj éves mértéke a helyiség Ápn. nelnĺi beköltözhető forgalmi énékének
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legalább a 8 vo-a. A helyiség Áp.ł nolttili beköltözhető foľgalmi éľtékének 80 vo-átalapul véve,
az így számított nettó havi béľleti díj 165.867'. Ft.
A helyiség jó műszaki állapotĺáľa, valamint a fejlődésben levő váľosrészben való elhelyezkedésére
tekintettel javasolt a béĺleti díjat a forgalmi érték 1o0 vo-ánakfigyelembe vételével méghatĺározni.
Az így számított bérleti díj a következőképpen alakul: a forgalmi érték 100 %o-a3|.10o.0oo,- Ft, a
bérleti díj méľtéke a helyiség Ápe. nélttili beköltĺizhető foľgalmi értékének 8 7o-a, azaz a nettő
havi béľleti dí:207.333'. Ft.

A helyiségre ezt mege|őzőęn nem volt páiyázat kiíľva, mivel a korábbi éľtékbecslések alapján a
helyiség értéke nem érte e| a25 M Ft-ot.

Javasoljuk atálrgyi nem lakás célljára szolgáló helyiség bérbeadására nyilvános pá|yázatkiíľását,
f07.333,- Ft/hó + Ápł bérleti díj összegen.

Javasoljuk, hogy a helyiségľe ne legyen beadható olyan ajánlat, amely a Képviselő-testület
f48/2oI3. (vI. 19.) szátmú, hatfuozatának 8. a) pontja szerinti 25 %o-os béľleti díj kategóriába
tartoző, illetve nyilvános inteľnet szolgáltatás (internet kávézó, call center, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

A felhívás kozzététe|éte az tnkoľmányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosításáľa,
tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályairó| szó|ó 47/2;ol5. (II. 19.)
számú képviselő-testületi határozat (továbbiakban: Versenyeztetési Szabá'|yzat) 11. pontjában
foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal
hiľdetőtábláján, a l-ebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Ztt.), a Józsefváros című helyi lapban, az onkoľmányzat és a lrbonyolító honlapján,
továbbá aZ onkormányzat és a Lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt.
ľendelkezésére álló inteľnetes hirdetési portálokon, tovźhbá a Kiíľó döntése szeľinti más helyen
illetve módon.

A páiyázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmertilése lenne

várható abban az esetben, ha az onkoľmányzat a fe|hívást napilap, hirdetési újság útján is
kozzétenné, ezért tapasztalataink a|apján nem javasoljuk a hirdetés napilapban történő

megjelentetését.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás céljára szollgáÄó helyiség bérbeadásáĺa nyilvános páiyázaton történő kiíráshoz

bérbeadói döntés szükséges, amely dtintés meghozataláľa aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a nyilvános pályázat kiírása, mivel a kerületen belüli elhelyezkedése ľévén a
helyiség bérbevételére várhatóan lesz éľdeklődés, és a minél előbbi bérbeadásából befolyó béľleti

ďíjfedezi az onkormányzat közös költség fizetésitethét, továbbá pá'|yázat'révén vélhetőleg a

magasabb bérleti díj ajáriattal még plusz bevétel is valószínűsíthető.

Amennyiben a helyiség bérbeadásáta az onkormányzat nem íĺ ki pá|yázatot, illetve nem adja

bérbe kiadásként továbbra is havonta közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a

helyiség műszaki állapota ľomlik a kihasználatlanság miatt.

A hatfuozati javaslat elfogadása várhatőan kedvezoen befolyásolja a f0I6. évi bérleti díj

e|őirányzatát.

A döntés pénzugyi feđezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

Az onkorm ányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáľő| sző|ő 66l20|f .

(XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés ab) pontja a|apján 100 millió Ft-ot meg nem

haladó értéku Vagyon hasznosítása esetén a Yá,rosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult
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dtintést hozni. A 7. $ (2) bekezdése alapján, ha onkorm ányzatrendelete Vagy a Képviselő-testület
hatátozata mást nem tarta|maz, a túiajdonosi jog gyíkoľlója natarozłi meg, hogy melyik
veľsenyeztetési eljárást kell alkalmazni.

Az onkormányzat tutajdonában álló nem lakás cé|jfua szo|gáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)
bekezdése értelmében a Képviselő-testület (továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben megh atátozott
feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre a Városguiailtoaási
és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) bekezđés a) pontja
hatátozzameg.

A nyilvános pá'|yázat lebonyolításának szabáĺiryait az Önkoľmányzat tulajdonában á|Iő
ingatlanvagyon hasznosításĺára, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési
szabályairől szóló 47/20115. (II. 19.) számú' Képviselő-testtileti hatátozat (továbĹiakban:
Versenyeztetési Szabá|yzat) tarta|mazza' amelyet az onkormányzat tu|ajdonában á||ó
ingatlanvagyon hasznosítása és tulajdonjogának átnlházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szerző személyének kiválasztására kell alkalmazni, ha a versenytárgyalás taľtása jogszabály
alapján kötelező, va1y a tulajdonosi jogkcirgyakorló előírta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési
eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruházni.

A Versenyeztetési Szabá|yzat 30. pontja értelmében a nem lakás céljára szo|gálő helyiség
béľbeadására meghirdetett pőiyázat esetében a minimális béľleti díjat a Képviselo-testület nem
lakás cóljáľa szo|gá'ló ingatlanok bérleti díjáről szó|ó határozata a|apjáĺ az adott ingatlanľa
megllatfuozott bérleti díj 100 %o-aképezi'

A helyiségbér alapjául af48l2o13. (vI. 19.) szám(lKépviselő-testületi hatáltozat szolgál, melynek
7. pontja értelmében helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatĺározat és a Kt.
más hatáľozata szerint aktualrizáit beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál. Abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadásálra versenyeztetés vagy páiyáĺzat űtjátn keľül sor, a minimális bérleti díjat a
helyiség AFA nélküli bekĺiltözhető forgalmi énékének 80 vo-át alapul véve lehet meghatározni.
Nyilvános pá|yáłztatás esetén ĺinkoľmányzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb
forgalmi értéken is meghatáľozhatő, mely nem lehet kevesebb 50 %o-náů. Amennyiben a
pályázatban a bérbeadás soľán végezheto tevékenység nem kerül meghatározásra, rígy az a|ap

bérleti díj éves mértéke a helyiség Áfa nélküli beköltozhető forgalmi értékének legatább a8 vo-a.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatátozatijavaslat

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

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéľi aJózsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZfi.-t a Budapest VIII. keľület, Losonci tér 6.

szátm a|att elhelyezkedő 357z8/37/N3 Íltsz.-ú, 155 m2 alapteri.iletű, Ĺires önkormányzati
tulajdonú, utcai bejźratú', földszinti nem lakás cé|jő,ra ,szo|gá|ő helyiség bérbeadásfua
nyilvános egyfordulóspá|yázatkiírásárazD7.333,. Ft/hó + AFA béľletĺ díj összegen. A Kiíró
kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testület f48lf0l3.
(VI. 19.) számú' határozatának 8. a) pontja szerinti 25 vo-os bérleti díj kategóľiába tartoző,

illetve nyilvános internet szo|gáitatás (internet kávéző, call centeľ, stb') tevékenység vé.gzésére

vonatkozik.

Felelős: Józsefviárosi Gazdálkodási Központ 7ĺt. vagyongazdźikodási igazgatója
Hatá'tidő: f0I6. április 18.
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2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont 7ĺt.-t a pá,|yázatnak a Versenyeztetési
szabá|yzatró| szóIő 47lfols. (II. 09.) szátmú'képviselő-testüleii határozatbanfoglaltak szeľinti
lebonyolításra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkod ási igazgatója
Határidő: 20l6. április 18.

3.) a pá|yázati fe|híválst a Versenyeztetési Szabályzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőiaaruian, a
Irbonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.
telephelyein),.a Józsefváľos című helyi lapban, az onkorm ányzat és a Irbonyolító hónlapján,
továhbá az onkormányzat és a I-ebonyolító szálmfua eiérhető költségmentes hirdetési
felületeken, egyéb rendelkezésre á||ó internetes hirdetési portálokon kell közżétenni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkod ási igazgatója
Határidő: 2016.június 30.

A döntés végrehajtásáĺtvégző szervezeti egység: Józsefváľosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles kcjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 2016. ápľilis 04.
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