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Tisztelt Bĺzottság!

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóczi űt 19. szćtm a|atti,36509/0/A19
hľsz-ú, I. emeleti 237 m2 alapteľületű' nem lakás céljár a szo\gźiő helyiségcsoport.

A Kisfalu rft. onkormányzatiHázkeze|ő Irodája a fenti helýséget 2011. március 10-én vette
birtokba, megá"Ilapitásuk szerint a helyiségcsoport felújítást igényel, de ľendeltetésszerű hasznáIatra
alkalmas.

A fenti helýségcsopoft az ingatlan-nýlvántartásban üzlethelyiségként szerepel.

A vizőrás helyiségre az Onkorm źnyzat közös költségfizetési kötelezettsége: 42.|35.- Btlhő.

A Budapest VIII.' Rákóczi tÍ Ig. szám a|atti, 3650910lŁ/9 hrsz-il,237 mf alapteľületű, I. emeleti
nem lakás célú helýségre a Gľifton Property Kft.zllz.június 06-ánkészitett és 2013. február 04-
én aktua|izált éľtékbecslése szerint a helýség foľgalmĺ éľtéke: 40.300.000'- Ft. A 224/2012. (vil.
05') számú Képviselő-testtileti hatźrozat II. Fejezet 7. pontja apáIyázat útján történó bérbeadáskoľ a
minimális bérleti díj kiszámításánála forgalmi érték 80 oÁ-tltke|| venni, ennek osszege 32.240.000,-
Ft. A páIyázat nem- konkrét tevékenység végzésére kerül kiírásra' ezért az alap bérleti díj éves
méľtéke a helyiség Afa nélküli beköltozhető forgalmi éľtékének l)oÁ-a, azaz aminimális bérleti díj
összege: 268.667,. Ft/hó.

Az értékbecsléskor az értékbęcslő megállapítása szerint a fenti helyiségcsopoľt közepes állapotú.

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.) számű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a
rendeletben meghatározott feladat- és hatásk<ir megosztás szeint - önkormányzati bérbeadói
dontésre aYźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel' továbbá abérbeadás mőđját a 7 .

$ a) pontja határozza meg, amelynek értelmében a helyiséget csak versenyeztetés alapján lehet
bérbe adni, ha a bekoltĺjzhető forgalmi éľtéke eléri vagy meghaladja a 25 mi||ió forintot. A
versenyeztetési eljárások típusokľól a 6612012. (XII. 13.) szźlmű a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat vagyonáról és a va1yon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati
rendelet 7. $ (1) bekezdése rendelkezik. A Rendelet 7. $ (2) bekezdése alapján, ha onkormányzat
rendelete vagy a Képviselo-testület határozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója
hatźrozza meg, hogy melyik Versenyęztetési eljárást kell a|ka|mazni.

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabáiyait, a Versenyeztetésj eljárásokĺóI 428/2012. (XII.
0 6. ) s zámú képv i s e l ő -testül eti hatźr o zat tartalmazza.

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének 428/20If. (XII. 06.) sztlmtl
Versenyeztetési Szabá|yzata a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában á|Iő



Vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átruhźnása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szeľző kiválasztásáľa kell a|kalmazĺi, ha a veľsenytárgya|źs tartźtsa jogszabáIy a|apjtn kote|ező,
va1y a tulajdonosi jogkörgyakoľló előírta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell
hasznosítani vagy a fulajdonjo gát źĺtruházni. A szabá|yzat IĺI. Fejezet 55. pontja alap1źlĺ a kikiáltási
árat, ha a Kiíľó másként nem dont első ízben a foľgalmi értéknek a forgalmi értékbecslésben
szeľeplő 80 %o-a képezi.

A helyiségbér a|apjźn| a 22412012. (VII. 05.) számú Képviselő-testületi hatźrozat szo|gál. A Kt.
hatźrozat II, fejezet 7. pontja értelmében, ha a helýség bérbeadására' versenyeztetés vagy pá|yázat
litján kerĺil sor) a minimális hérleti ĺ1ijat a helýség Afa nélküli bęköltözhető forgalmi éľtékénęk
80%-tlt alapul véve kell meghatározni. A Kt. határozat II. Fejezet 7. pontjában foglaltak szeńnt
amennyiben a pźůyázatban a bérbeadás soľán végezheto tevékenység nem keľül meghatátozźsra,
i,gy a, alap béľleti díj mértéke a helyiség Afa nélkiili beköltcizhető forgalmi éľtékének l)o/o-a.

A pá|yázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési k<iltség fęlmerülése lenne
várhatő abban az esetben, ha az onkormányzat a felhívást napilap, hirdetési újság údán is
kozzéterné, ezért tapasztalataink alapján nem javasoljuk a hiľdetés napilapban történő
megjelentetését. A pá|yázati felhívást kozzétesszük a Versenyeztetési szabáIyzat 11. pontjában
foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváľos Koľmányhivata|a VIII' kerĹileti Hivatala
okmánýľodájźn, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala hirdető tab|ajźĺn, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló
helýségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefváľos című helyi lapban, az onkorm ányzat és a
vagyontigyletimegbizott honlapján, és egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portáIon.

Szakmaĺ iavaslat

Javasoljuk a Budapest VIII., Rákóczi út 19' szérn alatti ingatlanon belül elhelyezkedő,3650910lA/9
hrsz-ú, 237 m. alapterülettĺ I. emeleti nem lakás célú üzlethelýség bérbeadására nýlt pá|yázat
kiirását,268.667,- Ftlhó + Áfa bérleti díj összegen. A felhívás kozzétételére a Versenyeztetési
szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII'
kerületi Hivatala okmányirodájtn, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzatPo|gármesteri Hivatala hiľdető táb|aján, a vagyonügyleti megbízottigyfélfogadásľa
szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáľos című helyi lapban, az
onkormányzat és a vagyoniigyleti megbizott honlapján, és egyéb ľendelkezésre álló intęrnetes
hiľdetési portálon.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség pá|yázatta történő kiíľásával
kapcsolatos döntését meghozni szíveskeđjen.

IJatározatijavaslat

év. (...hó...'nap). száműYárosgazdálkodási és Pénzügý bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi út 19. sz. alatt ta|áIhatő,36509/0lN9 hrsz-u
I. emeleti 237 m, alapteľületű, önkormányzati tu|ajdonú iires nem lakás célú,üzlęthelýség
bérbeadására vonatkozó nyílt egyfordulós pá|ytzatkiírásfua 268.667,- Ft/hó + Afa béľleti díj
összegen.

2.) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yánat a Veľsenyeztetési szabá|yzatról szóló 428/2012.
(XII. 06.) számű a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületénekhatfuozatában
foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pa|yázati fę|hivást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváľos Kormányhivata|a VIII. kerületi Hivatala okmányiľodáján, valamint a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatala hiľdető
táb|ájźn, a vagyonügy|eti megbizott ügyfélfogadásľa szolgáló helýségében (Kisfalu Kft
telephelyein)' a Józsefuáros címti helyi lapban, aZ onkormányzat és a vagyonügyleti
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Polgármesteri Hivatal szźlmára költségmentes hirdetési felületeken töľténő megjelentetést a
szélesebb k<ir biztosítása érdekében az egyéb renđelkezésre ál1ó internetes hirdetési portálon
kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft .jgyv ezeto igazgatő
Határidő: 2013. február 18.

A dĺjntés végrehajtásěúvégző szewęzęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. február 05'
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