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Ké pviselő.testtilete számár a

Tisztelt KépvÍselő-testĺilet!

I. Előzmény

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Kľúdy Gy u. 4. szám a|atti,36606l0ĺN1hrsz-
ú, utcai bejáratí ftjldszinti 32 mf alapterĹilettĺ nem lakás cé|járaszolgáló helyiség.

Az ingat|an-nyilvántartásban iizlet besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmźłnyzatiHźnkeze|ő Iľodája a fenti helyiséget f0|3. ápri|isf3-ánvette birtokba.
A biľtokbavéte|i jegyzókönyv tanúsága szerint a helyiség felújításľa szorul, minden közmű ki van
építve a helyiségben, szociális helyiség (anhanýá|ca, mosđó, WC) is megtalálható, összességében a
helyiség ktizepes ál lapotú, ľende ltetéss zęru használatľa alkalmas.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Palotanegyedben elhclyczkcdő hclyisćgek esetében,
érté|đ:lattlÍtól fiiggetlenül a helyíségekpá|ytnatúdán tör1énő bérbeadását kéľte.

A helyiség pá|yázat útján toľténő bérbeadźtsáľa vonatkozó előterjesztés a Yárosgazdálkodási és
Pénz,lgyiBizottság 2013. július 19-i ülésének napirendjén szerepelt, azonbaĺ döntés nem szĺiletett a
nyilvános pá|yázatra történő kiíľás ügyében. A Bizottság állásponda szerint a Palotanegyedben |évő
helyiség jő e|he|yezkedése alapján a 248120|3. (VI. 19.) számű képviselo-testületi határozatban
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foglaltak szerint minimális béľleti díjként megjelolendó 37.333,- Ft/hó + Afa öss'eg alacsony. A
Bizottság 100.000,- Ft/hó + Afa minimális bérleti díj megjelölését kértę. A Bizottság af48lf0|3' (YI.
19.) számú Képviselo-testtileti hatźrozat a|apján áIlapíthatja meg a pá|yázatban kiírható minimális
bérleti díjat, aÍtő| eltéľő minimális bérleti díj megállapítására a Képviselő-testĹilet jogosult. A
Bizottság véleménye szerint, figyelme véve a helyiség Palota-negyedbeli, valamint ftildszinti
elhelyezkedését, a nyilvános pá|yázaton' magasabb összegen is kiírható lehetnę bérbeadásra a

helyiség, amely elonyosebb az onkoľmányzat számára. A Bizottsźry felkérte a Kisfalu Kft{, hogy
készítsen eloterjesztést a Képviselő-testtilet számára a helyiség bérbeadásának nyilvános páIyázaton

100.000,- Ft/hó + Afa minimális bérleti díj összegen tofténo kiirźsára.

II. Indokolás

Az onkoľmányzat érdeke, hogy a piaci viszonyokhoz jobban illeszkedo bérleti đíjaÍ'határozzon meg a
jó helyen elhelyezkedő helyiségľe, melyľe a nyilvános páIyázatontĺiľténo bérbeadás lehetőséget ad.

III. Tényá|lás

Avizőranélkĺili helyiségre az onkormányzatkozös költségfizetési kötelęzettsége: 8.832.- Ft/hó.

A G!fton Pľoperty Kft. álta1 2013. július 04-énkészitett értékbecslés szerint a366a6l0lN1 hĺsz-ú,
3fm2 a|apterületl'ĺ, utcai bejáľatú, ťoldszinti üzlethelyiség forgalmi értéke:7.000.000'- Ft. A
f48lf013. (V|. 19.) számű Képviselő{estületi határozat II. Fejezet 7. pontja értelmében' abban az
esetben a helyiség bérbęadásáľa, versenyeztetés, vagy páIyźzat útján kertil sor, a minimális bérleti díjat
a helyiség Afa nélktili bekölttizhető foľgalmi értékének 80 o/o-őLt alapul vévę kell meghatározni,
ennek összege 5.600.000,- Ft. Amennyiben a pá|yázatban a béľbeadás soľán végezhető tevékenység
nem kerül meghatározásľa, úgy az alap bérleti díj mértéke a helyiség Afa nélkti|i beköltözhető
foľgalmi értékének 8 oÁ-a, a számított bérleti összege: 37.333'- Ft/hó + Afa.

Az éľtékbecslés időpontj źtban az ér1ékbecslő megá||apítása szeľint a vizsgźilt helyiség ĺisszességében
közepes állapotú.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Budapest Jőzsetvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66l20|f. (XII' 13.) önkormányzati rendęlet 15. $ (1) bekezdése alapján a

tulajdonost megilleto jogok gyakoľlásáról a Képviselő-testület rendelkezik. A 15. $ (3) bekezdése
éftelmében a tulajdonosi jog gyakoľlásának źltruházása esetén a Képviselő-testiilet rendeletben vagy
a hatáskor gyakorlásáról hozott határozatban megjelolt bizottsága és a Polgármester jogosult a

tulajdonosi j og_ źtruházásban meghatározott keretek között toľténő - gyakorlásra.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jtľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeirol sző|ő 35lf013. (VI' 20.) szźtmű önkormányzati ľendelet 2. $ (1) bekezdése a|apján a

Képviseló-testület a - ręndeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadó döntésrę aYárosgazdálkodásí és Pénzĺigyi Bizottságát jogosítja fel.

A (9) bekezdés szerint, az (1)-(8) bekezdés nem érinti a Képviselő-testületnek azt a jogźĺt, hogy
bármelyik helyiség tekintętében közvetlenül gyakorolja a bérbeadói jogokat.

Tekintettel ana, hogy a Képviselő-testület a Yárosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság részére a
248ĺf0|3. (VI' 19.) számű Képviselotestületi határozatbaĺ meghatározza a nyi|vános pályázaton
tör.ténő bérbeadás esetén a béľleti díj megállapításának szabá|yait, ettől eltéľő béľleti díj
megá|Iapitására a Képviselő-testület ľendelkezik hatáskönel.

A nyilvános pályázat lebonyolításának szabá|yait, a versenyeztetési eljárásokról szóló 428/2012. (XIJ'
0 6. ) számú Ké pv i s e l o -testül eti határ o zat tarta|mazza.

A Képviselő-tęsttilet 4z8l20|f. (XII. 06.) száműVersenyeztetési Szabályzatáta Budapest Józsęfuáľosi
onkormányzat tulajdonában á||o vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának ź|truháZttsa esetén a
hasznosító és a tulajdonjogot szetzó kivźiasztásźtľa kell a|ka|mazni, ha a veľsenytárgya|źs taftása
jogszabály a|apján kötelezo, Vagy a tulajdonosijogkörgyakoľló előílta, hogy a vagyont veľsenyeztetési
e lj árás s al ke l1 haszno s itani v agy a tulaj donj o gát átruházni.



A Veľsenyeztętési SzabáIyzat 29. pontja értęlmében a nem lakás céIjára szolgáló helyiség
bérbeadásáľa meghiľdetetĹpá|yázat esetében a minimális béľleti díjat első esetben a Képviselő-testület
nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérleti dijáről' szőLó határozatábaĺ az adott helyiség kategőiáľa
meghatározott bérletí díj 100 %o-aképezi'

A helyiségbéľ alapjául a f48l20|3. (VI. l9.) számű Képviselő-testiileti határozat szoIgáI. A Kt'
határozatII. fejezet7. pontja értelmében, a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a
Kt. más határozata szeľint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál. Abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadására, versenyeztetés vagy pá|yäzat útján kerĺil sor, a minimális bérleti díjat a helyiség
AFA nélktili beköltozhető foľgalmi énékének 80 %-źIt alapul vévę kell meghatározni. A Képviselő-
testület 7 . pontja értelmében amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás soľán végezheto tevékenység nem
kerül meghatározásra, így az alap bérleti díj mértéke a helyiség Afa nélkÍili beköltözhető forgalmi
értékének 8 oÁ-a.

V. Dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a Budapest VIII., Kľúdy Gy.u. 4. szám a|atti ingatlanon belül elhelyezkedo,3660610lAlI
hľsz-ú' 32 m' a|apteľületű utcai bejáľatú floldszinti nem lakás célri üzlethelyiség bérbeadására
nyilvános pá|yázat kiírását. Javasoljuk a Képviselő-testületnek a minimálís bérleti díj 100.000,- Ft/hó
+ Afa összegen történő megállapítását. A fenti helyiség a Palotanegyed azon központi helyén
talźihatő, amel.ynek k<jzelében magántulajdonú szóľakozóhelyek helyezkednek el, így vélelmezhető,
hogy a pá|yáztatni kívánt helyiséget a szélesebb körű meghiľdetése esetén jóval magasabb bérleti díjon
lehetne bérbe adni.

Megtregyeznik továbbá, hogy a helyiségre bérbevételi szándékát írásban jelezte a közvetlenül mellette
miíködő, vendéglátó ipari tevékenységet folytató cég, mivel a kis alapteľületű helyiségének bővítése
céIjából szívesen kibérelné az onkormáĺyzati tulajdonú helyiséget.

A pźł|yćnat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmérülése lennę
várhatő abban az esetben, ha az onkormányzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján isközzétenné,
ezérttapasztalataink a|apján nem javasoljuk a hírdetés napilapban torténo megje|entetését. Apźiyázati
felhívást közétesszĹik a Veľsenyeztetési szabályzat |I. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros Kormányhivatala VIII. kertileti Hivatala okmányirodáján, va|amint a Budapest Fováľos VIII.
kerĺilet Józsefvárosi onkományzat Po|gármesteľi Hivatala hiľdető tźh|ájźn, a vagyonügyleti
megbízott ügyfélfogadásra szo|gáIó helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáros című helyi
lapban, az onkormányzat és a vagyonĹigyleti megbizott honlapján, és egyéb rendelkezésre álló
internetes hirdetési portálon.

Javasoljuk, hogy a pá|y'ázat eredményének megállapítására a Yárosgazdálkodásí és Pénzĺigyi
Bizottságot kérje fel.

vI. A diintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a helyiségľe a nyilvános egyfordu|ős pá|yázat kiíľását, mivel a helyiség minél előbbi
bérbeadásábóI befolyó bérleti díj fedezí az onkormányzat közös költség fizetési terhét' és pá|yázat
révén vélhetőleg a nagyobb bér|eti dij aján|attal még plusz bevétel is valószínűsíthető. Amennyiben a
helyiségre kiírt nyilvános pá|yázat eľedménýe|en az onkormányzatnak kiadásként havonta közcis
költség fizetési kötelezettsége keletkezik. A helyiség bérbeadásapénnigyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisaelt Képviselő-testületet, hogy a fenti helyiség nyilvános egyfoľdulós
pály taatr a töft énő ki íľásával kapc so| atos d öntését meghozn i sz íveskedj en.

Httározati iavts|tt

Képv ise I o-testületi határ ozat

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budap^est VIII., Kľúdy Gy u. 4. sz. alatt tallá|hatő,36606l0lNI hľsz-ú
utcai bejáratú ťotdszinti 32m' alapterületű, önkotmányzati tl|ajdonú üres nem lakás célú
üzlethelyiség, bérbeadására vonatkozó ĺyi|vános egyfoľdu|ős pá|yázat kiirására, a Képviselő-



testĹilet 248120|3. (VI. l9.) számű határozatának 7. pontjában foglaltaktól eltérően, 100.000,-
Ft/hó + Áfa minimális bérletĺ díj összegen.

2.) felkéri továbbá a Kisfalu Kft-t a ptiyázat a Veľsenyeztetési szabályzatrőI sző|ő 42812012. (XII.
06.) számú a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiľeténękhatározatában foglaltak
szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yázati fe|hivást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. keľĹileti Hivatala okmányirocĺáján, valamint a Bucĺapest
Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivata|a hiľdeto táb|áján, a
vagyoniigyleti megbizott tigyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kísfalu Kft telephelyein), a
Józsefváros című helyi |apban, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján,
továbbá a Polgáľmesteri Hivatal számtra költségmentes hirdetési felületeken torténő
megjelentetés szélesebb köľÍĺ biaosítása éľdekében az egyéb ľendelkezésre ál1ó intemetes
hiľdetési portálokon kell közzétenni.

4.) felkéń aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yázat.eľedményének megáIlapítására'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0I3. szeptember 5.

A diĺntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kĺsfalu Kft.

Buđapest, 2013. augusztus 16.
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