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iinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség béľbeadásáľa kĺíľt nyílt páůyázat
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A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dö nté s e lfo gadás ához e gy szeru szav azattĺibb s é g s ztiks é ge s.

Tisztelt Bizottság!

Az onkormányzat tuIajdonát képezi a Budapest VIII.' Kľúdy G. u. 16-18. szétm a|attí,

36670l0lN40 hľsz-ú, utcai, pinceszinti,387 m2 alapterülettĺ' nem lakás céljáľaszoIgálrő helyiség.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkezę|ó Irodája a fenti helyiséget 2012. febľuáľ 07-én vette

birtokba, a helyiség felújításra szorul, de rendeltetésszeľű haszná|atra alkalmas.

A fenti helýségcsoport az ingatlan-nyilvántartásbanraktárhęlýségként szerepel.

Avizőtanélküli helýségre az onkormányzatközös koltségfizetési kotelezettsége: 77.400..Ftlhő.

A Nemirob Tľansit Kft. (szék{re|y:2O3O Érd, Felsővötgyi út 79.; céĄegyzékszźlm:I3 09 142006;
képviseli: Tóth Róbertigyvezeto) bérbevételi kérelmet nyújtott be a fenti helyiségľe a Kisfalu Kft-
hez. A helýséget ktilönleges sziĺházi effektusok bemutatótermeként (klubhelýségként) kívánja
haszná|ni. Bérleti đij aján|ata: 50.000,- Ft/hó + Afa, volt.

A Főnix MMI Színházi és Művészeti Múhely Kozhasznu EgyesĹilet (székhely: 1092 Budapest,

Ráday u. 53. I. 1.; nyilvántartási szám:I3027l2008.; képviseli: Bicskei Kiss László) szintén
bérbevételi kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez. A helyiséget kulturális, művészeti oktatás céIjfua

kívźnjákhasználni. A bérleti díj megállapítását kedvezményes összegen kérték.

A Tisztelt Yátosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 1335120|2. (XI. 07.) számuhatározatában úgy
döntött, hogy a fęnti címen lévo helyiség bérbeadźsáranyilt egyfordulós pá|yázatot ír ki.

Apá|ytvati felhívást a Kisfalu Kft.közzétette, megjelentette abizottságihatfuozatban foglaltaknak
megfelelően, továbbá íľásban értesítette a fent megnevezett kérelmezőket is. Ä pá|yźuat során a

minimális bérleti díj 188.000,- Ft/hó + Afa cisszegben kertilt megállapításra.

A pá|yázati felhívásban szereplő határidőn beltil a pźĺIyázati dokumentációt senki sem vásárolta

meg. A pźiyázati kiírás érvényes volt, de eredménýelenu| zźĺrult. Javasoljuk a pá|ytzatot

érvényesnek' de eredménýelennek nyilvánítani.

A helyiség béľbeadására atovábbiakban is pá|yázat útján van lehetőség, amelyre az a|ábbiak szeľint
teszünk javaslatot.

A 3667010/A140 hľsz.ú, 387 m2 alapteľülettĺ, Budapest VIII., Krudy Gy' u. 16-18. szźtm alatti
ingatlanon belül elhelyezkedő utcai, pinceszinti nem lakás célú helýségre a Grifton Property Kft.
2OI2. október 08-án készitett értékbecslést, amely szerint a helýség foľgalmĺ értéke: 28.200.000'-

Ft, a 224/2012. (VII. 05.) számú Képviselő-testületi hattrozat II. Fejezet 7. pontja értelmében a

minimális béľlęti díi kiszámitástná| ennek 80%.át kell venni, ennek összege 22.560.000,- Ft. A



páIyázat nem konkľét tevékenység végzésére keľül kiírásra, ezétt az alap bérleti díj éves mértéke a
helýség Áfa nélktili bekoltözhető forgalmi éľtékének IOoÁ-a, azaz a minimális bérleti díj összege:
1.88.000'- Ft/hó.

A 42812012. (XII' 06.) számú Versenyeztetési Szabá|yzat III. Fejezet 55. pontja értemében a
kikiáltási árat,ha a Kiíró másként nem d<int a második árveréstől az első kikiáltási ár 5}%o-ánke||
meghiľdetni, ha az első árveré s azért volt sikertelen, mert a határidőig j elentkezési lapot senki nem
adott le. Továbbá az eredménýelen árverés kiíľásában meghatározott összeg képezi, amennýben új
árverés kiírására azért kerül sor, mert az eljárás eredménýelen volt. A minimális bérleti díj osszege
(kikiáltási ár) 188.000 ,- Ftlhő, ennek 50o/o-a 94.000,- Ft/hó + Áfa összeg.

A 2012. október 08-i éľtékbecslés időpontjában a helyiségrő| az alábbi megtilapításokat tette az
éľtékbecslő.

A helyiség a társasház pinceszintjén helyezkedik el, a Knidy Gyula utca felől közelíthető meg. Az
üzlethelýség egyszintes' nagy utcai portálokkal rendelkezik. A helyiségbejźrati ajtaja és ablakai
ťémszerkezetűek, az ab|akok fémráccsal kiegészíwe' gyenge állapotúak. A belső ajtók fa illetve
fémszerkezetĹiek, közepes állapotban. Az ingat|an két bejźrattal rendelkezik' mely a tfusashźn
kapualjának két oldalán találhatóak. A helyiségben kialakításra kęľült WC, mosdó és zuhany is.
Minden közművel rendelkezik a helyiség. A belmagasság 3,0 m, a kapualj a|atti tész 2,0 m
belmagasságú, a ftĺtést cirkóval és radiátoľokkal oldották meg, villanybojleľ biztosítja a meleg vizet.
A padozat betonozott' pvc-vel borított, a fa|ak vakoltak, festettek, csempézettęk. A helýség
osszességében közepes állapotban van.

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.) számu ľendelet rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a
rendeletben meghatźĺrozott feladat- és hatáskör megosztás szeint _ onkormźnyzati bérbeadói
döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás mőďját a7 .

$ a) pontja hatźltozza meg, amelynek értelmében a helýséget csak veľsenyeztetés alapján lehet
bérbe adni' ha a beköltözhető foľgalmi értéke eléri vagy meghaladja a 25 millió forintot. A
veľsenyeztetési eljárások típusokról a 6612012. (XII. 13.) szátmu a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor|ásáról szóló <i.nkormányzati
rendelet 7. $ bekezdése rendelkezik. A Rendelet 7. $ (2) bekezdése alapján, ha onkormányzat
ľendelete vagy a Képviselő-testtilet határozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója
hatátozzameg, hogy melýk versenyeztetési eljáľást kell a|kalrmaznĹ

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének 42812012. (XII. 06.) szźtmtl
Versenyeztetési SzabáIyzata a Budapest Józsefuárosi onkorm ányzat tulajdonában á|Iő

vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogźlnak átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szeruő kiválasztására kell a|ka|mazni, ha a versenytárgyalás tartása jogszabáIy a|apján kote|ező,
vagy a tulajdonosi jogk<iľgyakorló előírta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell
hasznosítanivagy afulajdonjogátźttruhtnni. A SzabályzatIII.Fejezet 55. ponda alapján akikiáltási
árat, ha a Kiíró másként nem dönt első ízben a foľgalmi értéknek a forgalmi éľtékbecslésben
szereplő 80%o-a képezi.

A helyiségbér alapjául a 224/20|2. (VII. 05.) számú Képviselő-testtilęti határozat szolgá|. A Kt.
határozat II. fejezet 7 . pontja éĺtelmében,ha a helyiség béľbeadására' versenyeztetés vagy pá|ytnat
útján kerül sor' a minimális bérleti dijat a helýség Afa nélküli bekĺjltcizhető forgalmi értékének
80%-at alapul véve kell meghatźlrozni. A Kt. hatźrozat II. Fejezet 7. pontjźlban fog|altak szerint
amennyiben a pá|yázatban a bérbęađás során végezhető tevékenység nem kerül meghatátozásra,
ugy az alap bérleti díj mér1éke a helyiség áfa nélküli bekciltcizhető foľgalmi értékének |O%o-a.

A 42812012. (XII. 06.) számú Versenyeztetési Szabályzat III. Fejezet 55. pontja értemében a
kikiáltási átat,ha a Kiíľó másként nem dönt a második árveľéstől az ę|ső kikiáltási ár Sjo/o-tnke|I
meghirdetni,haaz első árverés azért volt sikertelen, meľt ahatáriđoig jelentkezési lapot nem adott
le. Továbbá az ęrędménýelen árverés kiírásában meghatározott összeg képezi, amennyiben új
árverés kiirására azértkeru| soľ, mert az eljárás eredménýelen volt.



A pźĺIyázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmerülése lenne
vźrhatő abban az esetben, ha az onkormányzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján is
kozzétenné, ezért nem javasoljuk a hirdetés napilapban torténő megjelentetését. A páIyázatĺ
felhívást kozzé tesszük a Versenyeztetési szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfeleloen a

Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. keľületi Hivatala okmányirodáján, valamint a Budapest
Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatala hirdető táb|áján, a

vagyonügyl eti megbizott ügyfélfogadásra szolgá|ő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a

Józsefuáľos című helyi lapban, az Ônkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb

rendelkezésre á11ó internetes hirdetési portálon.

Szakmaĺ iavaslat

Javasoljuk a Budapest VIII., Krudy Gy.u. 16-18. szttm a|atti,3667010lN40hrsz-,(l,utcaibejáratí,
pinceszinti, 387 m2 alapterületű oĺtkormányzati tulajdonú nem lakás célú raktárhelýség
bérbeadására kiírt pźiytnatot aBizottság nýlvánítsa érvényesnek és eređménýelennek, javasoljuk
továbbá a helyiség bérbeadására új, nýlt egyfordulós páIyázat kiírását, 94.000,- Ft/hó + Afa bérleti
díj osszegen. A felhívźĺs kozzétételéľe a Versenyeztetési szabtĺ|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kertileti Hivatala okmányirodáján,
valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormćtnyzat Polgármesteľi Hívatala
hirdető táb|ź|án, a vagyonügyleti megbizott ügyfelfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft
telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az onkorm ányzat és a vagyonügyleti megbizott
honlapján, és egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálon.

Fentiek a\ap1án kérem a Tisztelt Bizottságot, a fenti helyiség pá|yázatra történő kiírásáva|
kapcsolatos d<jntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

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

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) megállapitja, a Budapest VIII., Kniđy Gy. u. 16-18. szźlm a|atti,3667010/A140 hrsz-u, utca1

bejáratű, pinceszinti, 387 m, alapterületrĺ üres öĺkormányzati tulajdonú raktáľhelýség
bérbeadásáravoĺatkozó nyílt egyfordulósptiyázat érvényes volt, de eredménýe|eni|zźnilt.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., I(rudy Gy.u. 1ó-18. szám alatti,3667010lN40hrsz-Íl
utcai bejáratu, pinceszinti,387 m, a|apterületű üres önkormányzati tulajdonú raktárhelýség
bérbeadására vonatkozó nýlt egyfoľdulós ptiyázatkiirására 94.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj
összegen, a bérlęt cé|jának megjelölése nélkül.

3.) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabá|yzatről szóló 428/2012.
(XII. 06') számua Budapest Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testíiletének hatátozatában
foglaltak szerinti lebonyolításáľa.

4.) apá|yázati ťę|hivást a Versenyeztetési Szabtĺ|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányiľodáján, valamint a

Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Polgármesteri Hivatala hirdető
tábláján, a vagyonügyleti megbizott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft
telephelyein), a Józsefuáros címtĺ helyi lapban, aZ onkormányzat és a vagyonügyleti
megbizott honlapján, és a Polgármesteri Hivata| számára költségmentes hirdetési felületekęn
történő megjelentetést a szélesebb kör biztosítása éľdekében az egyéb ľendelkezésre álló
internetes hirdetési portálon kell kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezető igazgatő
Határidó: 2013. február 25.

A döntés végrehajtásátvégző szęrvezeti egység: Kisfalu Kft



A lakosság széles kciľét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététęImődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. február 05.

Tisztelettel:
Kovács ottó

igyvezető igazgatő
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