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Tisztelt Bizottság!

Az onkormĺányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Jĺízsef kľt. 59.61. szźlm a|atti,
36780ĺ0tNI2 brsz-u, utcai, ftjldszint + ga|&ia ł pinceszinti, összesen 264m2 alapteľtiletĺĺ' nem
lakás célj ár a szolgá./rő helyiségcsopoľt.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő Irodája a fenti helyiséget 2012. januĺír 24-én velĺe
birtokba' megállapításuk szerint a helyiségcsopoľt megfelelő állapotú, rendeltetésszeruhaszná|atra
alkalmas.

A fenti helyis égcso port az ingatlan-nyilvĺíntartásban üzlethelyi sé gként szeľepel.

Avízőrás helyiségre az onkormáĺyzatköz<js kĺiltségfizetési kötelezettsége: 38.544.. Ft/hó.

A 3678OlOlNI2 llĺsz-iĺ, 264 fiŕ alapteľĺiletú, utcaí, ftlldszinti+galéria+pinceszinti nem lakás célú
helyiségre a Grifton Pľopeľty Kft.2012. június 06-án készített éľtékbecslést, amely 2013. február
1l-i aktualizźllásra keriilt eszeľint a helyiség foľgalmi értéke: 56.300.000,. Ft. A 22412012. (vII.
05.) szĺímú Képviselő-testiileti hattxozat II. Fejezet 7 . pontja apá|yźnat útján történő bérbeadáskor a
minimális bérleti ďíjkiszámitásánáI a forgalmi éľték 80 %o-átkel| venni, ennek <isszege 45.040.000,-
Ft' A pá|yazat nem konkľét tevékenység végzésére kerĹil kiírásľa, ezért az alap béľleti díj éves
méľtéke a helyiség Afa nélküli beköltözhető forgalmi értékének 10%o-a, azaz a minimális bérleti díj
összege: 375.333'. Ft/hó.

A 2012. június 06-i éľtékbecslés időpontjában a helyiségről az a|ábbi mega||apitásokat tette az
értékbecs1ő:

A helyiség a tźnsasház utcai ftjldszintjén helyezkedik el, 3 szinten. A ftjldszinten (a helyiség
korábban bankként funkcionált) ügyfeltér, banki igyintézői munkaállomások, konyha és WC, a
ga|ériźn iroda, szárritástechnikai helyiség, WC, pincében ľaktaľ és gépészeti téÍ talá|hatő. A
ftildszinti ügyféltéľ áImenĺryezetes, amelybe korszerű világítás került beépítésre. A bejĺĺľati ajtó és
kirakat poľtál fémvźzas. Beltil fa ajtók vannak. Az ugyfé|tér az éimenrryezetig 4,5 m belmagasságú,
a teljes belmagasság 5,5 m.

A belmagasság a helyiség tĺibbi részén, a füldsziĺten2,5 m, a galérián2,4 m és a boltíves pincében
3,3 m. A ftildszinti és a galérián lévő helyiségek padozata szonyegpadlóval, jarő|appa| buľkolt. A
falak tapétazottak illetve csempézettek. A pincében apadozat beton, afalak vakoltak, festettek. A
ftjldszint és galéľia fiĺtése a pincében lévő cirkó segítségével, radiátorokkal megoldott. A meleg
vizet átfolyós vizme|egitok szo|gá|tatják. A helyiségek k|imatizá|tak. A pincében láthatóak
vakolatneđvesedések, melyeken kívül jelentősebb hibák nem észlelhetők. Az ingatlan
összességében jó állapotú.



Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbęadásának
fęltételeirol szóló I7l2005. (IV. 20.) számu rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a

rendeletben meghatźrozott feladat- és hatáskör megosńás szęrint - önkormányzatí bérbeađői
dĺjntésľe aYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá abérbeađás mődját a7 '

$ (1) a) pontja hattrozza meg, amelynek értelmében a helyiséget csak versenyeztetés alapján lehet
bérbe adni, ha a bek<jltĺjzhető forgalmi értéke eléri vagy meghaladja a 25 mi||ió forintot. A
versenyeztetési eljarásokľól típusokľól a 66120|2. (Xu. 13.) számú a Budapest Józsęfuaľosi
onkormĺĺnyzatvagyonĺĺľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati
rendelet 7. $ (1) bikezdése rendelkezik. A Rendelet 7. $ (2) bekezđése alapjan, ha onkormtnyzat
rendelete vagy a Képviselő-testület hatźrozata mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorlója
határ o zza me g, ho gy mel yi k vers enye zteté s i elj aľást ke l l a|kalmazní.

A nyilvános páIyźaat lebonyolításának szabáIyait, a versenyeztetésí eljáľásokľól szóló 42812012'
(XI I. 0 6 . ) számu Képvi s e l ő -te stül eti határ ozat tartalmazza.

A Budapest Józsefuarosi onkorményzat Képviselő-testületének 4f8l20I2, (XII. 06.) sztlwľű

Veľsenyeztetési SzabáIyzatát a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában áI|ő

vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átnshtzása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szerző kiválasztásáľa kell alka|mazni, ha a versenytaĺgya|ás tartása jogszabáIy alapján kötelező,
vagy a tulajdonosi jogkörgyakorló ęIőirta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell
has zno s ítani vagy a tul aj donj o gá't átn,lhźnni.

A helyiségbér alapjául a 22412012. (VII. 05.) számú Képviselő-testületi határozat szolgál'. A Kt.
határozat II. fejezet 7. pontja értelmében,ha a helyiség bérbeadására' versenyeztetés vagy pá|yázat

útján keľiil sor' a minimális béľleti dijat a helyiség Afa nélktili beköltözhető forgalmi értékének
80 %-at alapul véve kell meghatározni. A Kt. hatźrozat II. Fejezet 7. pontjában foglaltak szeľint
amennyiben a pá|yázatban a béľbeadás soľán végezhető tevékenység nem keľiil meghatározásta,
ugy az alap bérleti díj mértéke a helyiség Afa nélküli beköltĺjzhető foľgalmi értékének 10 oÁ-a.

A pá|yázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hiľdetéSi kĺiltség felmerülése lenne
vźrhatő abban az esetben, ha az onkormanyzat a felhívást napilap, hirdetési újság útjan is
közzétenrĺé, ezért tapasztalataink alapjtn nęm javasoljuk a hiľdetés napilapban töľténő

megjelentetését. A páIyazatí felhívást közzétessziik a Versenyeztetési szabá|yzat 11. pontjában

foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros Koľmanyhivatala VIII. keľületi Hivatala
okmanyiro dájtn, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺírosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala hirdető táb|aJaÍI' a vagyonügyleti megbízoÍt ügyfélfogadásra szolgáló
helýisegeuen (Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefváros címtĺ helyi lapban, az onkoľmtnyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálon.

Szakmaĺ iavaslat

Javasoljuk a Budapest VIJI., József krt. 59-6I. szám alatti ingatlanon belül elhelyezkeđő,
3678Ol0lNI2 |lrsz-u,264mf alapterületú utcai bejaľatú Íiildszint+galéľia+ pinceszinti nem lakás
célú üzlethelyiség bérbeadásaľa nyílt pá|yázat kiíľását, 375.333'- Ftlhó + Afa béľIeti díj iisszegen.
A felhívás kozzétételére a Versenyeztetési szabá|yzat 11. pontjábaĺr foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. keľtileti Hivatala okmanyirođajźn, valamint a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuĺĺrosi onkorményzat Polgármesteri Hivatala hirdető táb|ájźn, a
vagyonügyleti megbízott igyfélfogadásra szolgtiő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuaros című helyi lapban' az onkormźnyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapjan, és egyéb
rendelkezésre á1ló internetes hirdetési portálon kerül sor.

Fentiek a|apján kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a fenti helyiség páLyźnatra töľténő kiírásával
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.



Határozati javaslat

év. (...hó....nap). száműVĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VI[., József krt. 59-61 . sz. alatt ta|á|hatő,36780l0lNI2
hľsz-ú utcai' füldszint, galérii és pinceszinti, összeseĺ 264m2 alapterületiĺ, önkormźnyzati
tulajdonú iires nem lakás célú helyiség bérbeadásaľa vonatkozó nyílt egyfordulós pá|yázat
kifuására375.333,. Ft/hó + Áfa bérleti díj iisszegen.

2.) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yazat a Versenyeztętési szabá|yzatról szóló 42812012'
(XII. 06.) számua Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testületénekhatfuozatćĺban
fo glaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a páIyazati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a a
Budapest Fővaľos Kormányhivata|a VIII. kerületi Hivatala okmĺányiľodáján, valamint a
Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Polgármesteri Hivatala hirdető
táblájáĺ, a vagyonügyleti megbizott ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében (Kisfalu Kfl
telephelyein), a Józsefuaľos címtÍ helyi lapban, az Önkormźnyzat és a vagyonügyleti
megbízoÍt honlapján, tovabbá a Polgáľmesteľi Hivata| szźmlára költségmentes hirdetési
feltileteken történő megjelentetés szélesebb körű biztosítása éľdekében az egyéb
ľendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Hatĺĺľidő: 2013.mĺĺľcius l1.
A dĺjntés végľehajtásátvégző szervezetĺ egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététeImődjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon
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