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Tisztelt Bizottság!

Az onkormányzattulajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóczi út 51. szźtm alattt,3464Il0/N3 hrsz-
ú, utcai, fijldszint+magasťoldszinti, összesen 246 m, alapteľületű, nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségcsoport.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzati Házkezelő Irodája a fenti helyiséget 2013. január 23-éĺ vette
birtokba, megállapításuk szerint a helýségcsopoľt kisebb felújítást igényel, de rendeltetésszeľű
haszĺźiatra alkalmas.

A fenti helýségcsoport az ingatlan-nýlvántaľtásbanizlethe|ýségként szerepel.

Avizőráshelýségre az onkorm ányzatközös költségfizetési kötelezettsége: 39.805.. Ft/hó.

A Budapest VIII., Rákóczi út 51 . szám a|atti,3464Il0lN3 hrsz-ú, 246m2 alapteľületű, utcai,
foldszinti+magasfiildsziĺtinęm lakás célú helýségľe a Grifton Property Kft.2012, november 20-án
készitett értékbecslést, amely szerint a helýség foľgalmĺ éľtéke: 51.300.000,. Ft. A 22412012,
(VII. 05.) számu Képviselő-testtileti határozat II. Fejezet 7. pontja a pźiyźnat útján t<iľténő

bérbęadáskor a minimális bérlęti díj kiszámításźlnti a forgalmi érték 80 %-át ke|| venni, ennek
összege 41.040.000,- Ft. A pá|yázat nem konkrét tevékenységvégzésete kerül kiírásľa, ezért az alap
béľleti díj éves mértéke a helyiség Afa nélkrili beköltözhető forgalmi értékének 70Yo-a, azaz a
minimális béľleti díj osszege: 342,000,- Ft/hó.

Az értékbecsléskoľ az értékbecslő megállapítása szerint a fenti helyiségcsoport jó k<lzepes állapotu.

Az Onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló I7l2005. (IV' 20.) szám,ű rendelet 2. $ (1) bękezdése értelmében a Kt. _ a

rendeletben meghatátozott feladat- és hatáskör megosztás szennt - onkoľmányzati bérbeadói
döntésre aYfuosgazdálkodási és Pénzrigý Bizottságot jogosítja fel, továbbáabérbeadásmődját a7.
$ a) határozza męg) melynek értelmében a helýséget csak versenyeztetés a|ap1án lehet bérbe adni,
ha a beköltozheto foľgalmi értéke eléri vagy meghaladja a 25 mil|iő forintot. A versenyeztetési
eljáľásokról típusokľól a 6612012' (XII. 13.) szám'ű a Budapest Jőzsęfvárosi onkormtnyzat
vagyonárő| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáró| sző|ő önkormányzati rendelet 7. $

bekezdés rendelkezik. A Rendelet 7. $ (2)bekezdése alapján, ha onkormányzat ľendelete vagy a
Képviselő-testület hatźĺrozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy
melyik versenyeztetési elj árást kell a|ka|mazni.

A nýlvános pá|yázat lebonyolításának szabá|yait, a versenyeztetési eljárásokró| 42812012. (XII.
0 6 .) számű képv i s e l ő -testül eti hatär o zat tarta|mazza.

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 42812012. (XII. 06.) sztlmu
Versenyeztetési Szabá|yzata a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában á|lő



Vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szetzo kiválasztására kell a|ka|mazni, ha a versenýárgyalźts lartćlsa jogszabáIy alapján kötelező,
vagy a tulajdonosi jogkörgyakoľló eIőírta, hogy a vagyont veľsenyeztetési eljárással kęll
hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruhäzni' szabáIyzattnak III. Fejezet 55. pontja a|apján a

kikiáltási árat, ha a Kiíľó másként nem dönt első izben a forgalmi éľtéknek a forgalmi
értékbecslésben szeľeplő 80 oÁ-a képezi.

A helyiségbér aIapjáu| a 224120Í2. (VII. 05.) számú Képviselő-testiileti határozat szolgá|. A Kt.
határozat II. fejezet 7 , pontja értelmében,ha a helýség bérbeadására' vęrsenyeztetés vagy pźiyázat
útján kerĹil sor' a minimális béľleti díjat a helyiség Afa nélkiili bękciltcizhető forgalmi értékénęk
80 %-át alapul véve kell meghatärozni. A Kt. határozat II. Fejezet 7. pontjában foglaltak szeiĺt
amennyiben a pá|yźzatban a bérbeadás soľán végezhető tevékenység nem kerül meghatározásta,
így az alap bérleti díj mértéke a helyiség Afa nélküli bekĺjltözhető foľgalmi értékének I0 oÁ-a.

A pá|yázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési koltség felmerülése lenne
várható abban az esetben, ha az Onkormányzat a felhívást napilap, hiľdetési újság útján is
kozzétenĺé, ezért tapaszta|ataiĺlk a|apján nem javasoljuk a hiľdetés napilapban tĺjrténő
megjelentetését. A pá|yázati felhívást közzétesszük a Versenyeztetési szabáIyzat 11. pondában

foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváľos Kormányhivata|a VIII. kerületi Hivatala
okmányirodájźn, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala hirdető tćh|áján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló
helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein)' a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésre á1ló internetes hiľđetési portálon.

Szakmaĺ iavaslat
Javasoljuk a Budapest VIII., Rákĺóczi út 51. szétm alatti ingatlanon belül elhelyezkedő'
3464110lŁ13 |lrsz-u,246m2 alapterĹiletű utcai bejáratú floldszinttmagasfi)ldszinti nem lakás célú
üzlethelýség bérbeadásfua ný|t pźiytuat kiírását, 342.000,. Ft/hó + Afa béľleti díj összegen. A
felhívás kozzététe\érę a Versenyeztetési szabtiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelęlően a

Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. keľiileti Hivatala okmányiroďźĄtn, valamint a Budapest
Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala hiľdeto táb|áján, a

vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgtiő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a

Józsęfuáros címtĺ helyi lapban, az onkormtnyzat és a vagyoniigyleti megbizott honlapján, és egyéb
rendelkezésrę álló internetes hirdetési portálon.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség pá|yázaÍta töľténő kiírásával
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen'

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). száműYźtosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatćtrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi út 51. sz. a|atttalá|hatő,3464110lN3 hrsz-í
utcai, fijldszint+magasfrildszinti, osszesen246 m, alapteľületű, <inkormźlnyzati tulajdonú üres

nem lakás cé|í iz|ethelýség bérbeadásáľa vonatkozó nyílt egyfoľdulós pá|yázat kiírására
342.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj összegen.

2.) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yźaat a Versenyeztetési szabtůyzatrő| szőIő 42812012.

(XII. 06.) számű a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének hattrozatában
foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yazati fe|hívást a Versenyeztetési Szabźiyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a a

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. keľületi Hivatala okmányirodáján, valamint a

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsefufuosi onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatala hirdető
táb|áján, a vagyonügyleti megbízott ügyťélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft
telephelyein), a Józsefuáľos című helyi lapban, aZ onkormányzat és a vagyonügyleti
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megbízott ügyfélfogadźsa.szoIgá\ó helýségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros

című helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján, és a
Polgármesteri Hivatal számára költségmentes hiľdetési felületeken töľténő megjelentetést a

szélesebb köľ biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á11ó inteľnetes hirdetési portálon

kell közzétenni.

Felelos: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatő
Határido: 2013. február 18.

A döntés végrehajtásźńvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. február 04.
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