
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkoľmányzat Képviselo-testtiletének
Y árosgazdźĺlkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj esĺő: Kisfalu Kft 3.,..8.;. napirend

ELOTERJESZTES
AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l3. július 03-i ülésére

Táľgy: Javaslat a Budapest VilI. lreľület, Szentkirályi u. 33-35. szám alatti üľes, tinkoľmányzati
tu laj don ú gar ázs he|yiség nyilvános páůy ázaton ttiľténő béľbeadásáľa

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika referens
A napiľendet nyilvános ülésen lehet targyalni.
A d öntés e l fo gadásáh o z e gy szeru szav azattobbs é g s züks é ge s.

Tisztelt Y źtr osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Szentkiľá|yi u.33-35. szám alatti,36583/0/A/53
hrsz-ú, udvari bejáratú foldszinti 13 m, alapteru|etll garázshe|yiség.

Az ingat|an-nyi lvántartásban ga ľázs besoľolással szerepel.

A fenti címen |évo helyiségľe Tóth János Vilmos magánszemély bérbevételi kérelmet nyrijtott be, melyet a
Tisztelt Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április 08-i iilésén napiľendľe tuzötĹ, de felkéľte a
Kisfalu Kft-t, hogy nyilvános pźiyázatot írjon ki a garázs béľbeadásának ügyében. Határozat a pá|yázatra

torténő kiírásra torténő felkéľésről nincs. az eloteriesztés visszavonásľa keľült.

II. Indokolás

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatiHázkeze|ő Iľodája a fenti helyiséget 2011' február ll-én vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a garázs helyiség állapota megfeleló, rendeltetésszeľű
haszná|atra alkalmas.

A Tisztelt Bizottság döntése azéľt fontos az e|óterjesztés tárgyźtban' mivel az ures helyiség minél előbbi
bérbeadása azÖnkormányzatszttmára bevéte|i forľást jelent' Erľe tekintettel aza|źlbbiakatteľjesĺjĺ'ik elő'

III. Tényállás

A vizőranélküli helyiségľe az onkormányzatkőzös költségfizetési kötelezettsége: 3.780.- Ft/hrí.

A Grifton Pľoperý Kft. által 2013. május |6-źnkészített értékbecslés szerint a3658310lAl53 hrsz-ű, |3 m2

alapterületű, udvari bejźratű, ťoldszinti garázshelyiség foľgalmi éľtéke: 1.700.000'. Ft. Af48l2013. (u'
19.) számú Képviselo-testületi határozat II. Fejezet 7' pontja éftelmében' abban az esetben a helyiség
bérbeadásáľa, versenyeztetés, vagy pá|yázat útján kerĹĺl sor, a minimális béľleti díjat a helyiség Afa nélküli
beköltiizhető foľgalmi éľtékének 80 o/o-źIt alapu| véve kell meghatározni, ennek összege 1.360.000'- Ft. A
garázs cé|járatorténo h.asznosítás esetén a bérleti díj 6 %-ka1 számitott összege: 6.800,- Ft/hó + Afa.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzattu|ajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló
35l2O|3. (VI. 20.) számű ľendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. - a rendeletben meghatáľozottfe|adat-

és hatáskör megosztás szerint - önkoľmányzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosída fel' továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) b) pontja határozza meg. A Rendelet 7. $ (2)

bekezdése a|apján, ha onkoľmányzat rendelete vaw a Képviselő-testület határozata mást nem tarta|maz, a

tulajdonosijog gyakorlój ahatározzameg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni'

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabá|yait, a veľsenyeztetési eljáľásokól szóló 4f8lf0|2' (XII. 06.)

száműKépviselő-testtiletihatározattarta|mazza.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének 4f8lf0|f. (x[. 06.) számú Versenyeztetési

Szabźiyzatát a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló vagyonelemek hasznosítása és

tulajdonjogának ttru|.lázása esetén a hasznosító és a tulajdonj ogot szerzó kivźiasúására kell a|ka|mazni,ha a

deakne
Ceruza



Versenytárgyalás taľtása jogszabály alapján kötelező, vagy a tulajdonosi jogkörgyakorló e|őíľta, hogy a
vagyont versenyeztetési eljáľással kel| hasznosítani vagy a tulajdonjogźú átruházni'

A Versenyeztetési Szabźůyzat f9. pontja éľtelmében a nem lakás céljáľa szo|gtúő helyiség béľbeadására
meghirdetett pályázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testület nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek béľleti díjáról szóló hatáľozatźtban az adott helyiség kategóriára meghatározott bérleti díj
|00 %;o-aképezi.

A helyiségbér alapjául a f48lf0I3 ' (VI. l9.) szźtmű Képviselo-testtileti hatátozat szo|gá|. A Kt. határozat II.
fejezet 7. pontja éľtelmében, a helyiségbér alapjáu| a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. máshatározata
szeľint aktla|izźit beköltözhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadásźtra,
veľsenyeztetés vagy pćl,|yőnĺt útjón kerĺil sor, a minimóIis bér|eti díjat a helyiség AFA nélküli bekölttjzhető
forgalmi értékének 80 %-źLt alapul véve kell meghatározni. A Képviselő-testület 9. pontja értelmében
versenyeztetés esetén amennyiben apźt|yázat kiírásakoľ a versenyeztetett helyiségben végezhető tevékenység
meghatározásra keľül, alap bérleti díjként' a 8. pont szeľinti szorzőva| szźtmitott bérleti díjat kell
meghatározni.

A pá|yázat garázs (gépkocsi tárolás) tevékenység végzésére kerül kiírásra, ezért az a|ap béľleti díj éves
ménéke a helyiség Afa nélküli beköltozhető forgalmi értékénęk 6oÁ-a.

A je|zett értékek irányadóként funkcionálnak, a bérleti díj mindig az a mérték, amelyről a bérlővel
megállapodás köthető. A bérlő á|ta| ťlzetendő bérleti díj legkisebb mértékét jelen határozat Y, Fejezete
szabtúyozza' Az Y . Fejezet f4. pontja éľtelmében a ťlzetendő nettó bérleti díj 

"gy 
hónapľa jutó összege nem

lehet kevesebb, mint az Önkormányzat á|ta|társasháziközos és egyéb költségként kifizetett összeg.

A pźiyázat megje|entetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmeľülése lenne váľható
abban az esetben, ha az onkormányzat a felhivást napilap, hirdetési újság útján is közzétenné, ezért
tapaszta|ataink alapján nem javasoljuk a hiľdetés napilapban történő megjelentetését' A pá'|yázati felhívást
közzétesszük a Veľsenyeztetési szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváľos
Koľmányhivatala VIII. kerĺĺleti Hivatala okmrányirodáján, va|amint a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefüáľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdető táb|áján, a vagyonügyleti megbízott
ĺ'igyfélfogadásra szo|gáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros címÍĺ he|yi lapban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési
portálon.

V. Diintés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése

Javasoljuk a Budapest VIII., Szentkirályi u. 33-35. szźlm a|aÍti ingatlanon belül elhelyezkedő,36583ĺ0lAl53
hrsz-ú, |3 m2 a|aptertiletű udvaľi.bejáratíl ťoldszinti nem lakás cé|t garźnshelyiség bérbeadására nyilvános
pźiyázat kiíľását, 6.800,- Ft/hó + Afa minimális béľleti díj összegen'

A felhívás kozzététe|ére a Versenyeztetési szabá|yzat l l. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros Koľmányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján, valamint a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivatala hirdető táb|ájtn, a vagyonügy|eti megbízot|
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az
Önkormányzat és a vagyoniigyleti megbízott honlapján, és egyéb ľendelkezésre álló intemetes hirdetési
portálon kerü| soľ.

VI. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a helyiségre a nyilvános ptúyázat kiírását, mivel a helyiség minél e|őbbi béľbeadásából befolyó
bérleti díj fedezi az onkormányzat kozös költség fizetési terhét, és ptl|yázat révén vélhető|eg a nagyobb
bérleti dij ajánIattal még plusz bevétel is valószínűsíthető' Amennyiben a helyiségre kiírt nyilvános pá|yázat
eredménýelen az Önkoľmányzatnakkiadásként havonta közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik' A
helyiség béľbeadása pénzĺ'igyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség nyilvános pá|yázatra tĺjrténő kiírásával
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen'



Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap). számú Yátrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., SzentkiľáIyĺ u. 33-35. sz. a|attta|źt|hatő,36583/o/N53 hľsz-ú
udvari bejáratú ťoldszinti 73 m, alapterületű, önkoľmányzati tulajdonú üres nem lakás célú helyiség,
garázs és gépkocsi tárolás cé|jára történő béľbeadásáľa vonatkozó nyilvános eryfordulós pá|ytnat
kiírására 6.800,- Ft/hó + Áfa minimálĺs bérleti díj összegen.

f.) aBizoÍtság felkéri a Kisfalu Kft-t. a pá|yźzat a Versenyeztetési szabályzatrő| sző|ő 4f8/2o|f. (KI. 06.)
számu a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének határozatában foglaltak szerinti
lebonyolításra.

3.) a ptiyázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabályzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a a Budapest
Fováros Koľmányhivatala VIII. kertileti Hivatala okmányirodáján, va|amint a Budapest Főváros VIII.
kerĺilet Józsefuárosi onkoľmányzatPo|gármesteri Hivatala hiľdető táb|źĘán, a uagyontigy|eti megbízott
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros című helyi |apban, az
Önkoľmányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapjáń, iovábbá a Polgáľmesteľi Hivata| számára
koltségmentes hiľdetési felületeken történő megjelentetés széIesebb koľĺĺ biztosítasa érdekében az egyéb
rendelkezésľe álló internetes hirdetési portálokon kell kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgató
Hatáľidő: 2013.július 10.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététe| mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013' június 20.

Kovács Ottó
ugyvezeto igazgatő
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