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Tárgy: Javaslat a Budapest WII. keľütet, József krt. 59-6l. szám a|attitulajdonri nem lakás cétjáľa szo|gátó hetyiseg béľbeadásáľaeredm ényének megá|lapítĺásáľa

.... sz. napirend

üľes, iinkoľmńnyzati
vonatkozĺí pá|yánat

Előterjesaő. 
I#;y,ľosi 

Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
Készítette: B"l""g Erika referens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeríi szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényáttás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kęľiilet Józs.efi,árosi o.nkormá nyzat (a továbbiakban: Önkoľmá nyzat)tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľü|et, Jĺízsef t"t. śq:ol. szem a,llaií,.ialsoloĺue he|yrajziszámu, 249 m2 alapteľiiletű, I. emeleten elhelyezkedő, nem. lakás céljáá szolgáló helyiség (atovábbiakban: Ingatlan)' Az ingat|an-nyi|vántartł'b;;;;,lnlutlun iľoda 
-besoľolássa| 

szeľep e|. Azonkormányzati Házkeze|ő lľod-a biftoĹbavételi j"sy,őko"yie"* tanúsága -..ĺ", az Ingat|an jőműszaki állapotú, (4) besoľo|ású és rendeltetes;; rii hłszná|atra alkařma ,. e, Ingat|an 20|6.szeptember 2. napj án kertilt biľtokbavételrę.

A fenti címen ta|á|ható Ingat|an bejárata a kapualjbóI, külön. zárható ajtóva|ellátott |épcsőhĺŁbólnyíIik; teli fa, kétszárnyú bejárati ä1aian védőrácš van elhelye we. Az Ingat|anban 4 db WC észuhanyzô, illetve fiiľdőszobä ,un,"u"zuhanyzőkoun .l.l.t.omos bojlerek vannak felszerelve, akonyhában pedig gázboj|er ta|á|han e 
19nyĹap"; k""yh;b što,, z db gáníizhely és ľozsdamentesmosogató van beépítve. AzIngat|anban a fiĺtěst f"Ii gá,k^;;;Zs *"l"g uřę. ,uaĺáĺoľok szolgáltatják.Az egyik, körúti tájolásil tárgya|őban fa kazettás;il';;i faragott, beépített bútorok, szobrok,címeľ és kľistály csil|ár,.a Tás'ii tárgya|őbanpedig gipsz,tu1.1.á, mennyezet és csilláľ taláIható. A kétkörúti kisebb szoba.szintén kristáý csillánäl ráí,ěiat, -lgyik szobábana parketta kb.3 m2nagyságú területen felpúposodott. A vizőrabeépítése után,acsempeuuľtolat nem keľü|t helyre źil|itásra'Az egyik zuhanyzőban régi ázás nyomai ta|á|hatőak.

ä1''?:Hľ 
ányzat közös költség fizetési kötelezettsége a vízórás Ingatlanra vonatkozóan

A Képviselő-testület' 
.|.11/?0!7: (v.1l.) számú határozatában.a he|yiség bérbeadásáľa nyilvánosegyfordulós pá|yźnatkiírásáról dcintott, ígl.glł,-rah'; íi-ňinimális bérleti díj ĺisszegen.A pá|yźnat kózzététe|ére 

.2017 . május i 8. napján keľĺ'ilt soľ, i uianlu, uenyújtásáńa k határideje 2017 .j ún ius 1 9 . napj a volt, a pá|y ázat uontasa'a, đí'. í;il \ő . i,łoił;kęrüIt soľ.



äffi'íKlłŁff:T:iřľ""ľ,ľ 
g|althatáridőn beltil senki nem vásáľolta meg a pá|yázatidokumentáció!

Az Avant.Immo Kft. á|ta| 20|6. november 17-én készített, és 2017. jtnius 23-ánGódor Lász|őfiiggetlen ingatlanforgalmi szakéľt ó źita| aktua|izá|t értéŕĹecs|és szeľint a helyiség nettó foľgalmiéľtéke |49,620.000'- Ft (600.87 2,-Ft/m2 ).

Az onkormányzat tulajdonában álló nem^l 
?\?:^"."^|ju:?szolgáló he|yiségek, telkek, gépkocsi-beállók,egyéb do|ogbéľletek bérleti dijárőI szó|ó'248/2ü:łú.-lqj számikep-viselő-testüIeti határo zat 8.a)

:::::::;tr:;tä.ľ"Ttĺ tuľ;ľ,ľi" 
l'elyĺse! ÁľX 

"eiŕuii 
bekĺ'ltöztiJáĺ".g"l'l e,tel,eoeus.,/,.ł,

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem''Ť?:,::':*u szolgáló helyiségek, telkęk, gépkocsi-beállók,egyéb dologbéľletek bérleti dijárő| sző|ő .248Doí:. ĺvl.^.i9.) számú képviselő-testületi hatěrozatértelmében a minimális bérleii aĺjat ,3-]l9lľileg ĺ".gĺryi enetenet to,ĺ,-a,- alapul véve lehetme ghatár o zni. Az í gy számitott bérlei i díj 7 9 7 .g 7 3,-"eĺňo.i. ĺił.
A Képviselő-testü]et 

. ||4/2017 . (V. 1 1 ') számtl hatérozatának 4. pontja éľte;mében aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ál|apitja-"g u iiív^"^,eredménýelenségét.

Tekintettel a nyári időszakra, illetve - 9l|:.ľ ányzat Igazgatá.si szünetére, javasoljuk a tárgyiIngatlan béľbeadásáľa vonatkozó pźůyázat kiírásáľa,az I[ł),gatási szünet utani'ŕepviselő-testületiülésľe kertilj ön előteľjesztésľe.

II. A beteľjesztés indoka

Az önkoľmtnyzati tulajdonú ĺires helyisę{'nľi|va19s pźůyázaton |ezárására vonatkozó döntésmeghozata|áraa tisztelt Yźrosgazdá'lkodáśi eJľeń"tigyĺ ni"ät,śĺg;ogosu|t.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A mie|őbbi bérbeadásból befolyó bér|eti dij fedezné az onkoľm ányzat közös kĺjltség fizetésikcjtęIezettségét, va|amint plusz bevetet is jelent.
Amennyiben nem adja béľbe a helyiségět'az onk'oľmányzat,kiadásként továbbra is közcis költségfizetési'kĺitelezettség teľheli és a helýiség" á||agatovább ;ňliklA pá|yźnat |ezźrásźľa é.s,eľedmény m"gállapĺiasra vonatkoz ő iatfuozatijavaslat elfogadása negatívan,y űjabb pá|yázati k|lľasra uonátko"ř javaslat, .il..'"'- pĺý?"á ;;.,ä'f,o;řu.u"n. o.ĺol, áso|ja azonkoľmányzat2017. évi bérleti dij bevétJlét'
A he lyi ség bérbeadása pénaigy i fódezetet nem igényel.

IV. Jogszabá|yi köľnyezet
A Budapest Józsefuárosi Onkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tulajdonosi jogokgyakorlásáró| sző|ő 66/2012. (Xlü, l3..) cinkoňányzati."na.I"t 7. s Q) bekezdése a|apján, haonkoľmány zat rende|ete v|Bl J- ŕJp"Ĺ.jlo-testĺilet határozata mast nem iuíta^u,a tula;donosi .joggyakoľlója hattrozza me.s, h9ľ melýit veľsenyeztetési eljáľást ke|l alkalmazni.Az onkorm ányzattulaJoonabän allďnemlat 

1š ylj1ra,ffiá.l,.Iyiségek béľbeadásának feltételeirőI
';;:,?,;:,,,l3. ľr.20.) önkormányzati rendelet z s ĺrlĹ.Ĺ?'Je, u; poňqa határozza*.g u béľbeadás

A Képviselő-testü|et a 114/2017. (v,|1') számú határozatána| a. pondában úgy döntött, hogyeredménýelen veľseĺyeztetési eljáiás esetén az e|járái 
"i"a'eny.lenségének megáIlapítására

ľ;:ł:::#:ajdonosi, 
béľbeadói dóntés meghozata|tlvui á łe.o,guzdáikodásie-s Penzĺigyi Bizottságot



Az Önkormányzat tulajdonátaĺ álló ingatlanvaryon hasznosítására, tulajdonjogának źLtÍuháLzástÍavonatkozó versenyeztetés szabá|yaiľóI szó.ĺó ywŤon ĺđj.|ii*e.ú Képviselő.testületi határozat 52'pontja értelmében a n:m lakás céljára szolgáló ingatlanok biíieaaesara kiíľt pá|yázatbana minimálisbérleti díjat a Képviselő-testiilet nóm hkáň éIjáĺł szoĘáíi ingaĺanot bérleti díjáró| sző|ő hatátozataa|apjźn kell megállapítani.

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásáľa kiírt pá|yánateľedményének megáIlap ításáva| kapcsolatos atiňteśet *Jil'o"ni,"íveskedjen.

Határozati javas|at

. év (..''. hó ...'.. nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottságihatározat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint, hogy

a Budapest VIII. keľület, József krt. 59-61. szám a|aĹti, 36780/0/A/6 he|yrajzi számű, 249 m2alapteľületű, I. emeleti, tires önkormányzati tulajdonú nem .lakás céljára szolgáIó helyiségbérbeadására a 1|4l2O|7. (Y, 11') számú képvisělőtestüteti határozat a|apján kiíľt nyilvánosp á|y ázatot éľvényesnek, de eredménýe|ennek nyi lven ĺtj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zt' vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidó: 20 l 7. július l 0.

A döntés végľehajtását véęző szervezetiegység: Józsefuárosi Gazdálkod átsiKözpont ZrtA lakosság széles kcirét érintő döňések esetén javaslata a közzététe| mődjáranem indoko|t hirdetőtáblán honlapoi

Budapest, 2017. jtilius 4. a7/lL.Á
Bozsik Istĺ\án Péteľ

v agy ongazdáI kodás i igazgatő
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