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Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľü|et, Illés u. 36. szám a|atti üres, önkoľmá nyzati
tulajdonú nem lakás céljáľa szo|gáló hetyiség nyilvános páiyázat rĺtján töl.ténő
béľbeadásáľa

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt', Farkas ors vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni'
A d öntés e lfo gadásáh o z e gy szetu szav azattöbb s é g szüks ége s.

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Illés u. 36. szźtm a|atti,360g0lolv44 htsz.-il, K6 m1
alapterületű' udvari bejtratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség, amely az ingat|an-
ny ilv ántartásban i ľo d a b esoro lás sal szerep e l.

Az Önkormányzati Hénkeze|ő lľoda a fenti helyiséget 2015, május 26. napján vette birtokba, a
helyiség jó miĺszaki állapotu, (4) besorolású, rendeltetésszeľtÍ hasznźilatraalkalmas.

Avizőrés helyiség uttn azonkormányzatkozös költség fizetési kĺjtelezettsége 30.400,- Fťhó'
A fenti helyiség az Orczy negyed váľosrészben helyezkedik el. A tárgybani helyiség a tźrsashtlz
udvaľa felől közelíthetó meg. A helyiség belmagassága 4,|5 m, a bejiiati ajtók és az ablakok fa
szerkezetűek, felújítandóak' A központi nagýerem parkeťta burkolattl' konvektoros fútés található
benne, ebből a helyiségbol közelíthető meg a konyha, i|letve az egymźsból nyíló kisebb iľodák is. Az
előtéľből kĺjzelíthető T"g u szociáIis helyiségcsopoľt is. A konyhában mosogatós konyhaszekľény,
gántíizhe|y van, valamint az elektľomos vízmelegítő is itt került e|helyezésľe , A padozat kerámia
lapokbóI, cserélt laminált parkettával és csaphornyos paľkettĺával burkolt. A mosdó, és a WC keľámia
Iapokkal burkolt, a falfeltilet csempézett, összességében jó átlagos állapotban' Gázkonvektoros frítés
van kiépítve, villanyóra ésvizóra is fellelhető a helyiségben.

A CPR-Vagyonétékelő Kft. (Toronyi Ferenc) á|ta| 2O|5 . október 0l . napján készített és a Mozaik 8
Kft. ľészéľőI Gódor Ltsz|ó fiiggetlen szakértó źl|ta| 2}|6'jrinius zz' níp1an aktua.1izźit éltékbecslés
szerint a helyiség foľgalmi éľtéke 30.620.000, - Ft (|9I .375,- Ft/m2).

Amennyiben aptúyénatban a béľbeadás soľán végezhető tevékenység nem keľĺ'il meghatźrozásľa, úgy
az a|ap bérleti díj éves méltéke a helyiség Ára nelnili bękö|tözhető forga|mi éľtékének |egalább á
8 %o.a. A helyiség Áre nelnili beköltözhęiő foľgalmi étékének 80 %-átaĺapul véve, az igy szělmitott
nettó havi béľ|eti dij |63.307 ,- Ft. Tekintettel a helyis ég jő muszaki ál||apotélra' valamint u ĺ"3loae,u"n
levő városrészben való elhelyezkedésére, javasolt a béľ|eti díjat a foľgalmi éľték 10o %o-ának
figye|embe vételéve| meghatározni. Az így szźmitott bérleti díj a következőképpen alakul: a foľgalmi
éfték l00%-a30.620.000,- Ft, a bérleti díj méľtéke a helyiség Áp.ł nemĺilíĹeköltc'zhető foľgalmi
értékének 8 o/o-a, azaz a nettó havi béľleti díj 204.133'. Ft'
A helyiségľe ezt mege|ozoen nem vo|t pá,|yázat kiírva, mivel a korábbi éltékbecslés a|apján a helyiség
éľtéke nem érte e| a25 M Ft-ot.
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Javaso|juk a Budapest VIII. keľület, I|tés u. 36. szám a|atti ingatlanon belül elhelyezkedő,
3609010/A144 hrsz-il, 160 m2 alapteľülettĺ, udvaľi bejáratű, ftldszinii, nem lakás céIú helyiség
bérbeadására nyilvános pá|yázatkiírásźt,204.|33,- Ft/hó + Átr,A. uéľleti díj összegen.

Javasoljuk, hogy a helyiségre ne leryen beadható o|yan aján|at, amely a Képviselő-testtilet f48/2013.
(VI. 19.) száműhatározaténak 8. a) pontja szerinti f5 %o-os bérleti dij kátegórittbatartoző, i|letve
nyilvános internct szolgáltatás (inteľnet kávézó, call cen|.er, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.
A felhívás kozzététe|ére az Onkormányzat tulajdonában á||ó ingatlanvagyon hasznosításáľa,
tulajdonjogának átruhźnźlsára vonatkozó versenyeztetési szabá|yairő| 

",Elo 
nanb|6. (u. 02.) számil

képviselő-testületi határozat (továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) l l. pontjában foglaltaknak
megfe|elően a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Po|gármesteri Hivataĺ ľ'l.a"tot.ĺu|áján, a
Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló he|yiségeiben (Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,), a
Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormánýzat
és a Bonyo|ító Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rende|kezésére álló internetes hiľdetési
poľtálokon, továbbá a Kiíľó döntése szerinti más helyen illetve módon.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség bérbeadásáľa nyilvános pźůyázatontörténő kiíľáshoz bérbeadói
döntés szükséges, amely döntés meghozata|áraa Tisztelt Bizottság jogosu|t.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés- cé|ja a'nyilvános pźiyázat kiíľása, és a minél előbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az
onkormányzat közĺjs költség fizetési terhét, továbbá ptt|yázaÍ. révén vélhetőlega kiíľásnál magasabb
béľleti díj aján|atta| még plusz bevétel is valószínűsíthető.

Amennyiben a helyiség bérbeadásáľa az onkoľmányzat nem íľ ki pá,|yázatot, illetve nem adja bérbe
kiadásként továbbľa is havonta közös költség fizetési k<jtę|ezettsége ke|etkezik, továbbá a 

-helyiség

műszaki á||apota romIik a kihaszná|atlanság miatt.

Ahatározatijavaslat elfogadása várhatóan kedvezoen befolyásolja a2016. évi béľ|eti díj e|őirányzatát'

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel'

IV. Jogszabályi kiĺľnyezet

Az Önkorm źnyzat vagyonáľól és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakoľlásáról szóló 66/2012.
(XII. 13 ) önkormányzati rendelet 17. $ (t) bekezdés ab) ponda a|apján 100 millió Ft-ot meg nem
haladó éľtékű vagyon hasznosítása esetén a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságjogosult döntést
hozni. A 7. $ (2) bekezdése alapján, ha onkormányzat rendelete vagy a Képviselőištĺiiet határozata
mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakoľ|őjahatározza meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást
kęll alkalmazni.

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) önkoľmányzati ľendęlet (a továbbiakban: Rende|et) 2. $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben meghatźrozotÍ fe|adat- és
hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgu'dáIkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a 7. $ (1) bekezdés a) pontja értelmében a he|yiséget csat
veľsenyeztetés alapján lęhet bérbe adni, ha a beköltözheto forgalmi értéke e|éri vagy megha|adja a25
MFt-ot.

A nyi|vános pá|yázat lebonyolításánakszabá|yaitazonkormányzattu|ajdonában álló ingatlanvagyon
hasznosításáľa, tulajdonjogának źúruhttzäsára vonatkozó veľsenyeztetési szabályaiľól szóló 136/20|6,
(VI. 02.) számis képviselő-testületi határozat (a továbbiakban: Veľsenyeztetési Szabźiyzat)
tartalmazza.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzat IĺI. Fejezet 1. bekezdés 53. pontja éľtelmében a nem lakás céljráľa
szolgáló helyiség bérbeadásáľa meghirdetett pźl|yázat esetében a minimáIis béľIeti dijat a répvisélő-



testület nem lakás cé|jálra szolgáló ingatlanok bérleti dijźrćń szó|ő határozata a|apján az adot1
ingatlanra me9hatáÍozott bérleti díj 100 Yo-aképezi'

A helyiségbéľ alapjául af48/2Ó13. (VI. 19.) számú képviselő-testületi hatźrozat (továbbiakban: Kt.
hatfuozat) szo|gáú, melynek 7. pontja értelmében helyiség bérleti diiának alapjául a helyiségeknek a
jelen hatráľozat és a Kt. más hatźrozata szerint akfua|izá|t beköltözhekÍ foľgahí éftéke szolgál. Abban
az esetben, ha a helyiség bérbeadásáľa versenyeztetésvagy páIyázatútján kerül soľ, a minimális bérleti
díjat a helyiség AFA nélküli bekĺjltözhető forgalmi értékének 80 %o-źń a|apu| véve lehet meghat źnozni.
Nyilvános pá|yáztatás eseĹélt tillktlľmányzati éľdekből a minimális bertěti díj alacsonyabb tbrgalmi
értéken is meghatáľozhatő, mely nem lehet kevesebb 50 oÁ-ná|. Amennýiben a pźiyázatban a
bérbeadás során végezhető tevékenység nem keľtil meghatározásra, úgy az a|ap u3rleti díj éves
méľtéke a helyiség Ár.ł nelmli bekoltoihető foľgalmi érté.-kének legalábbä 8%o.a.

A Képviselő-testi'ilet határozatánakf4. pontja a|apján a bérleti díj legalacsonyabb összege nem 1ęhet
kevesebb, mint a helyiség után fizetendő közĺjs költség méľtéke.

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

IJatározatijavaslat

... ... . '.év. (...hó.'..nap). számú VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

l.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľület, Illés u. 36. szám
alatt elhelyezkedő 3609010/A144 hrsz'-il, 160 m2 alapteriiletĺi, üľes, önkormányzati tulajdonú,
udvari bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gźt|ő he|yiség béľbeadásáľa nyiluános pá|yźnat
kiíľására 204.133,- Ft/hĺó + Ára. neľleti díj összigen. A Kiiró kikĺĺti, hogy á h"lyi,eg."-n"'
adható be olyan aján|at, ame|y a Képviselő.testiilet 248/20|3. (VI. l9.) szźmihatároźaűtiak 8. a)
pontja szerinti 25 oÁ-os bérleti díj kategóriába tartoző, illetve nyilvános intemet szo|gá|tatás
(internet káxéző, ca|l center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augusztus 29.

2') fe|kéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt,-t a péllyézatnak a Veľseny eztetési szabźiyzatrő|
sző|ő 13612016. (VI. 02,) számű képviselő-testtileti hatfuozatbanfoglaltak szeľinti lebonyolítasra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20 l 6. augusztus 29.

3.) a pźůyélzati fe|hívást a Versenyeztetési Szabźt|yzat ll. pontjában fog|altaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kęľület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatala hirdótőtáb|áján, aiebonyolító
ĺigyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben.(Józsefuárosi Gazdźtlkodási Központ Zĺt. te|ephelyďn), a
Józsefuáľos című helyi lapban, az Önkormźnyzat és a Bonyolító honlapján' továbbá az
onkormányzat és a Bonyólítő sztmźra elérhető kö|tségmentes hirdetési fäluleteken, egyéb
rendelkezés re á1|ő internetes hiľdetési poftálokon ke| l kĺjzzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. október 3 l.



A döntés végľehajtását végzo szerłezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKózpontZrt.A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kj)zzété
nem indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 20 16. augusztus 23.

KÉszÍrErre: Józspr,vÁnosl GezoÁlrooÁsl KozpoNTZRT.
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