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A képviselő-testiileti tilés időpontj a: 2012. mźrcius 22. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat nyĺlvános, e5rfoľdulós páiyáuat kiíľásáľa a Budapest YIil. keľĺilet,
ľ.utó utca 5-7-9. szám alatti, 35576lt hľsz.ú önkoľmányzatĺ tulajdonú
telekĺnsatlan béľbeadása éľdekében
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Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

HatÁr ozati jav aslat a bizottsźtg szánźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzütvi Bizottsáď Humánszolgáútatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtileürek az e|őtęriesztés meetĺírsvalását.

Tisztelt Képvĺse|ő.testület!

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' Futó u. 5-7-9. szám a\atti35576lt hľsz-ú,
18|2 m" alapteľĺilettĺ telekingatlan, Hasnźiőja a Prolog Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. volt. Az
ingatlant 2011. november 2-źtn biľtokba vette a Kisfalu Kft. Az ingatlan forgalmi éľtéke, a Grifton
Proper|y Kft. által készített értékbecslés szerint 219.000.000,- Ft.
A Futó u. 5. szám alatti telek mérete: 403 mf , felépítmény nem található rajta. AFutó u. 7. szátm a|atti
telek mérete: 658m'. A telken két felépítmény ta|źůhatő, az egyik alapterülete: I39m2, eZ egy
téglaépítésiĺ, négyszintes 

^(fsz+3 ^emelet) 
létesítmény. A fijldszinten négy helyiség talrźihatő, ezek

alapterülete.. 15 m.,25 m",15 m'és 83 m'. Az éptilet további szintjei balesetveszély miatt \ezfuásra
kertiltek. A Kisfalu Kft. munkatiáľsai a 2012. fębruźr 27-ihe|yszini bejáľás a|ka|mźtva| megállapítottfü,
hogy az épület nagyon rossz állapotu, ahasnlźůatának megtilüása, illetve az éputet lebontĺása javasolt.
A másik felépítmény alapteľülete: |23 m2. 

^Ez 
egy tég|aépí.tesű egy szintes éptile! hĺírom helyiség

tal'éůhatő benne, amelyek alapteľiilete: 35 m,,70 m' és 18 m,. A Futó ll. 9. szám alatt található telek
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alapterülete: 709m", amelyen háľom db könnyĹĺszerkezetes fedett gépkocsi beálló ta|źůhatő,
alapterületiik összesen: 45 fiŕ.
Azlngatlan-nyilvántartĺísszerintazingat|antelekbesorolású.

Az épitési övezeti besorolása: Ll-vI[-1.
A Pľolog Míĺszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. a Budapest VI[., Futó a.5-7-9. szám a|atti ingatlant
órzött gépkocsi beállók bérbeadĺásának cé|jźrahasnlá|tz' Az ingat|arftjelenleg a Pľolog Kft-től áwett
bérlók szÍĺIllára egyéni gépkocsi beálló parkolás cé|jźra luszntlsíĺ,ja u onkormtuly,laL, a jelen
előteľjesztés a|apjźtĺ lefolytatott pá|yázatlezárźsźůg és az ingatlan biľtokbaadásźig. Az átvett bérlőkkel
a bérleti szerződés időtaľtama a kiírandó pźiyźaat eredményének megállapítísáig, a telek
birtokbaadasźig sző|. Amennyiben a pźúyźnatra érvényes ajĺánlat érkezik, és az onkoľmĺínyzat
szerződést köt apźůyazóval, a gépkocsi beállóra vonatkozó bérleti szerződések megsziĺnnek.

Tekintettel arĺy hogy a telek hasznźiata a rajtz lévő felépítmények miatt korlátozott, javasoljuk a
béľbeadrásľa keriilő teľület csökkentését azza|, hogy a Futó utca 7, szźm a|atti telekrészen ta|áihatő
I39 mf alapterülettel az összes teľülehĺ éptilet hasmźúatźú,az onkormanyzatmegfI|tja, a többi összesen
I23 m. alapteľiilettĺ felépítmény _ kizźttő|ag nem lakás cé|jfua szolgáló^ helyiségként töľténő _
hasmá|atźú engedé|yezze. Az igy bérbeadásra kerülő terület nagysźrya 1673 m..

A 3557 6lI hrsz-ú, |8|2 mf alapterüIettĺ, ebből 1673 mf hasznosítható alapteriiletií telek a Józsefuáľos-
központ negyedben ta|źÄhatő, igy a,464lf0l1 (xI.17.) szźtmű képviselő-testiileti hatfuozat 8. b) pontja
szęrint atelek havi bérleti díja200,-Ftlm,, azaz334.600'. Ft + AFA.

A 37/2003. (WI. 07.) számű a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonĺáról, valamint a
versenyeztetés és a helyi költségvetési szeľvek beszerzési eljárásainak szabtůyairől szóló
önkormiányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonĺendelet) 9. $ (3) bekezdése a|apjátn az ingat|ant
versenyeztetési eljĺáľás keretében lehet hasztosítani. A rendelet 18/A. s (1) bekezdés b.) pontja alapján
a döntést a Képviselő-testiilet hatĺásköľébe utalja. A veľsenyeztetési eljárás lebonyolításának ľészletes
szabá|yait a Vagyonrendelet II. része hatźaozza meg. A päiyźuati fe|hívásban közzététę|re kertilő
bérleti díj minimális méľtékét a 464/20|l. (xI' I7.) számű képviselő-testiileti hatźnozat 9. pontja
a|apján kerül meghatźtrozźsra. A pźiyánati eljárás a|apján a bérleti szerződés megkötése az
Önkoľmányzat tulajdonában źL||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiľől szóló 59/201'1. (XI. 07.) önkormátnyzati rendelet és a 464120|I.
(xI. 17.) számű képviselő-testĺileti hatźttozatrendelkezései alapján töľténik.

Javasoljuk a Budapest VilI., Futó ll. 5-7-9. sztlm alatti, 35576lI hrsz-ú, I8I2 m2 alapteriilehĺ telek
bérbeadásráľa a nyilviínos pźúyźaat kiírását. Amennyiben az ingat|an bérbeadása megtöľténit az'za| az
Önkotmźnyzat magasabb bevételľe tehet szeľt, illetve egy kamerákkal és biĺonsági őrrel mfüödtetett
parkoló iizemeltetése a köľnyék binonsáęára is jó haüással van. Mindezen okok mellett a bérbe adott
tę|ektisztźntartźtsa,gyomtalanltźsa,ťtlnyirásaabérlőkötelességeésköltsége.

Kéremazalźbbihatározati javaslatelfogadását.

Ha,ľÁnoz,łTI JÄvÄsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Futó u 5-7-9. szám a|atti' 35576/I hľsz-ú telekingatlant bérbeadás útjrán

haszno s ítj ą ame lyľe nyi lvĺáno s eg;rfoľdulós páiy ázatot it ki.

2. elfogadja ahatfuozat l. pontjában foglaltában bérbęadásra vonatkozó, a37/2003. (V[. 07.)
önkoľmrányzati ľendelet szerint kiírandó pálryźľ;ati felhívás főbb feltételeit:
- minimális nettó bérleti dij:334.600'- Fťhónap
- az ajźnĺati biztosíték összege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg,

amely a nyeľtes pályźaő részére az ővadék tészévé alakul át
- az óvadék cisszege: a bruttó bérleti díj hĺíromszorosa
- a béľleti jogviszony időtartnna:2 év,hatźrozott idotartam



- fęlmondási idő: 30 nap
- felépítményekhaszná|ata:.

a.) a fsz+3 emeletes épület hasanźiatźú, annak ái|apota miatt az onkormrĺnyzat megfi|tja.
A haszľrosíthatat|anterület nagysága a minimális bérleti díjban kompenzÁlátsra került.

b.) a felépítmény életvitelszeriĺ taľtózkodásra nem alkalmas, amennyiben a bér|o a
felépítményt lakás céljáľa hasmáůja, a bérleti jogviszony felmondásľa kertil.

- az ingatlan beépítése: az ingatlanľa felépítmény létesítése csak a bérbeadó
hozzájámlásával létęsíthe.tő, amennyiben a bérlő a bérbeadó hoz.zájám|źsa nélkiil létesít
felépítményt az ingatlanon, a bérleti jogviszony felmondásra kerül.

3. felkéri a Kisfalu Kft-t a versenyeztetési eljáľás lebonyolítĺásźra, és a pźůyźaat eredményére
vonatkozó javaslaüának a Képviselő-testtilet előterjesztéséľe.

4. a Kisfalu Kft. eľedményes péůyźr.at esetén az onkormrányzatta| fetlnátl-.|ő megbízási szerződés
22.12 pontja szeľinti megbízisi díjrą eredménytelen pźůyźuat esetén hirdetési költségeinek
megtérítéséľe jogosult. Adijazźs kifizetése eredményes eljĺáľás esetén azadásvételi szerződés
a|źńtásáúkövetően, eredménytelen eljráľás esetén a hirdetési költségek megtérítése a Képviselő-
testiilet döntését követően benyujtott számta ellenében töľténik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatź do: l. pont esetén 2012.mfuęius22,

2. pont esetén: 2012. źryri|is I.
3. pont esetén: a pźiyźuatok bírállatźú követő képviselő-testiileti ülés
4. pont esetén: a pźiyźaatok e|bíľá|ásźń követően

A dtintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2072. mźtrcius 9.

Kovács ottó
tigyvezetó igazgatő

Töľvényességi ellenőrzés :

RÍmán Edina
jegyző
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