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Hatfu ozati j av as|at a bizottsźĘ számáĺr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
meetiársvalását.

Tiszte|t Képvise|ő-testület!

I. Előzmények

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest vflI., Rĺkóczĺ út 59. szttm a|atti,34628/0lN3|lrsz-
ú' pinceszinten (202 m';, frldszinten (439 ň';, félemeleten (195 m') elhelyezkedó összesen 836 m2

alapteriiletiĺ nem lakás cé|jára szo|gźůő helyiség'

Azingat|an-nyi|vétntartźlsbanüzlethelyiségbesoľolássalszerepel.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzatl Házkeze|ő kodája a fenti helyiséget 2013. november 15-én vette
birtokba. A helyiség összességében kisebb felújítĺást igényel, gépészeti és az elektromos vezetékek és

berendezések átvizsgźiása szükséges, jó állapotu, (4) besoľolású, ľendeltetésszeru hasmźůatra
alkalmas.

A fenti helyiség a Rákóczi útľól és Luther utcáról is önállóan közelíthető meg, 3 szinten helyezkedik
el. A szinteket teheľlift köti össze, amely 500 kg teherbírásri. A Ítjldszinten eladótér, iľodą raktĺár'

hútó, źtruáwevő, előkészitő, teakonyha, üvegvisszavéútő van kialakíwa. A félemeleten iroda, öltöző.
mosdó, rakťáľ, a pincében ra|<ttĺ. és lift géphźn talréiható. A bejáľati ajtó és kirakat poľtál fa és

fémvźnas, a Rákóczi úti főbejárat acélrácsos redőnnyel van felszeľelve, a Luther utcai gazdasáryi

bejáratnyitható, acé|pá|cásráccsal védett. Aze|adőtér teljes belmagassága 5,8 m, azźůmenrryezeta|att
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4,4 m, a fijldszint tĺjbbi részén 2,6 m, a félemelet 3,0 m belmagasságú. A pince a fřjdém kialakításától
fiiggően 2,I _2,7 m belmagasságű. Az ingatlanban minden kozmii megtalálható. A pince padozata
beton, a ftjldszint padozata beton, kerétmia, jźlrő|ap és PVC. A felemelet padozata beton, keľámia,
padlószőnyeg. A falak a pincében vakoltak, festettek, a ťoldszinten és a félemeleten vakoltak,
festettek, csempézettek. A fijldszinten több helyiségben ta|áihatő ipaľi mosogató. A pince nincs fiĺtve,
a többi szintet ciľkó segítségével radiátorok fütik. Az eladótéľben az áimenrlyezetbe épített fain-coil
berendezések bizosítjĺák a fiĺtést. A félemeleten lévő iľoda légkondicionált, a pincében és a pincében
hűtőkamra ta|áihatő. A haszná|ati mele g vizet vi l lanyboj ler bizto sítj a.

II. A beteľjesztés indoka

Az önkormźnyzati tulajdonú üres helyiség nyilvános eryfordulós péiyźľ;aton töľténő bérbeadásához
bérbeadói döntés szükséges, amelynek megfiozata|átra az ingat|an értékére tekintettel a Képviselő-
testtilet jogosult.

III. Tényállási adatok

Avízórás helyiségre az onkoľmányzatközös költségťlzetési kötelezettsége összesen:124.777,.Ftlhő.

A Grifton Propeffy Kft. által 2013' januźtr 14.én készített, és 20|4. áryri|is f2-én a|<ua|izźút
éľtékbecslés szerint a 34628l0lV3 hľsz-ú, összesen 836 m2 alapterületíĺ nem lakás cé|jźaa szo|gźiő
helyiségcsoport foľga|mi éľtéke: 119.200.000'. Ft. A 248/f013. (VI. 19.) számű Képviselő-testiileti
hatáĺozat II. Fejezet 7, pontja éľtelmében, abban az esetben a helyiség bérbeadására, versenyeztetés,
vagy páůyźz:atiÍjźtn keriil sor, a minimális béľleti díjat a helyiség Afa nélküli bekölttizhető foľgalmi
éľtékének 80 vo-áLt alapul véve kell meghatźrozni, ennek összege 95.360.000'. Ft.

Amennyiben a pźůytzatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem keľül megfiatározásra, űgy
az a|ap bérleti díj méľtéke a helyiség Áfa nélkĺ.ili beköltözhető forgalmi étékének 8 %o-a, azaz a
számított béľ|eti díj tisszege: 635.733,- Ft/hó + Áfa.

IV. Dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a Budapest VIII., Rakóczi ilt 59. szźtm a|atti ingatlanon belül elhelyezkedó,34628l0lN3
ltsz-il, összesen 836 mf alapteľülettĺ önkormányzati fulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására
nyilvános pźiyźnatkiírását, 635.733,- Ft/hó + Afa minimális bérleti díj összegen.

A pźiyźnat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmerülése lenne
vźrhatő abban az esetben, ha az Önkormányzat a felhívást napilap, hiľdetési újság útján isközzétenné,
ezérttapasztalataink a|apjáln nem javasoljuk a hiľdetés napilapban történő megjelentetését, Apźńyźz;ati
felhívást közzétessajk a Versenyeztetési szabályzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros Kormĺányhivatala V[II. kerületi Hivatala okmányirodźĄźn, va|amint a Budapest
Főváros VIII. kert.ilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Po|gźrmesteľi Hivatala hirdető tab|éIjéľ., a
vagyonügyleti megbizott ügyfélfogadásra szol'gźiő he|yiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuĺĺros címtí helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján' és egyéb
rendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálon.

Javasoljuk, hogy eredménýe|en páiyźnat esetén a pźůyźaat eredményének megállapitásźtra a
Yttrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottságot kérje fel.

V. A döntés célja' pénzůigyi hatása

Javasoljuk a helyiségľe a nyilvános pźůyźzat kiirásźú, mivel a helyiség minél előbbi bérbeadásából
befolyó bérleti dij fedezi az Önkormányzatközös költség fizetésiterhét, és páiyánat ľévén vélhetőleg a
nagyobb bérleti dij ajtn|attal még plusz bevétel is valószíniĺsíthető. Amennyiben a helyiségre kiíľt
nyilvános pźůyźaat eredménýe|en az onkoľmányzatnak kiadásként havonta közös költség fizetési
kötelezettsége keletkezik és a helyiség műszaki źi|apota is tovább ľomlik.

A helyiség bérbeadása pénzljgyi fedezetet nem igényel.

Ahatźtrozati javaslat elfogadása várhatőanpozitivan befolyásolja a2014. évi bérleti díj bevételt.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése



Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljĺára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VI.20.) szźlmű rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja határozza meg a béľbeadás módját.

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok ryakoľlásáľól
sző|ó 6612012. ()(II. 13. ) számú önkormĺĺnyzati rendelet 7. $ (2) bekezdése a|apján,haOrlkormźnyzat
rendelete vagy a Képviselő-testiilet hattrozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója
hatźlrozza meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást ke|l alkalmazni.

A Budapest Józsefoáľosi onkoľllrárryzat vagy,łnáľól és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól
sző|ő 66/2012. (XII.13.) szźlmű cinkormányzati rendelet 16. $ a) bekezdése szerint a Képviselő-testtilet
a tulajdonosi joggyakorló a 100 millió Ft feletti értékű vagyon hasznosításával kapcsolatos döntés
megfiozata|źtban.

A nyilvános pźt|ytnat lebonyolításénak szabźůyait, a versenyeztetési eljárásokľól szó|ő 428/2012. (xII.
06.)száműKépviselő-testtiletihatfu ozattarta|mazza.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 42812012. (XII. 06.) számtl
Versenyeztetési Szabáiyzatát a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek
haszrosítĺĺsa és tulajdonjo gźtnak átruhźľ;źsa esetén a hasznosító és a tulajdonj ogot szerzó kiváůasztźsátra
kell alkalmazni, ha a versenýiárgyalás taľtása jogszabály alapján kötelező, vagy a tulajdonosi
jogköľgyakorló e|őita, hogy a varyont versenyeztetési eljáľással kell hasznosítani vagy a
tulaj donj o g źú áńruhźr;ni.

A Versenyeztetési Szabáiyzat 29. pontja éľtelmében a nem lakás céljráľa szo|gá|ó helyiség
lbéľbeadásráľa meghirdetett pźůyázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-
testtilet nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérleti díj{áľó| sző|ő hatźrozatźtban az adott helyiség
kategóriára meghatározott bérleti díj 100 %o-aképezi.

A helyiségbér alapjáu| a 248/2013. (u. |9.) szźmű Képviselő-testiileti hatźrozat szolgál. A Kt.
hatáĺozat II. fejezet 7. pontja éľtelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatźtrozat és a
Kt. más határozata szerint aktua|izźL|t beköltözhetó forgalmi éĺtéke szo|gá|' Abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadásĺáľa, veľsenyeztetés vagy pźúyénat útján kerül soľ, a minimális béľleti dijat a helyiség
AFA nélküli beköltözhető forgalmi étékének 80 %-źLt alapul véve kell meghatźtrozni. Nyilvános
pá|yáutatás esetén önkoľmányzati érdekből a minimális béľleti díj a beköltözhetó forga|mi éték 80 %-
nál kisebb éľtékben is meghatĺíroillatő azza|, hogy ez az érték nem lehet kevesebb a beköltözhető
forgalmi éľték 50 %o-náI. A Képvise|ő-testtilet 7 ' poĺÍja éľtelmében amennyiben a pźiyźnatban a
bérbeadás' sorĺán végezhető tevékenység nem keľül meghatźrozásra, űgy az alap bérleti díj mértéke a
helyiség Afa nélküli beköltözhető foľgalmi éľtékének 8Yo-a.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hory a fenti helyiség nyilvĺános pá|yźzatra
történő kiirásé"ľal' kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

. . . . . . / . .. . (. . . ) szátmű Képviselő-testtileti határozat

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rĺíkóczĺ út 59. sz. a|att talrźůható,34628l0/N3 hľsz-ú
összesen 836 m, alapterületiĺ, önkoľmányzati tulajdonú tires nem lakás célú üzlethelyisýg,
bérbeadására vonatkozó nyilvános eryfordulós pá|yázat kiirźsára, 635.733,. Ft/hó + Afa
minimális béľIeti díj iisszegen.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a pźiyánat a Veľsenyeztetési szabályzatrőlsző|ő 42812012. (x[. 06.) szÁmtl
Képviselő-testiileti határozatban foglaltak szerinti lebonyolíĹásľa.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabźůyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Fővĺíros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivata|a okmányiľodájźn, va|arnint a Budapest
Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Po|gźrmesteri Hivatala hiľdetó táb|źtjźn, a



vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a

Józsefuáros című helyi |apban, az Önkoľmźnyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapjan'
továbbá a Polgáľmesteľi Hivatal számátra költségmentes hiľdetési feltileteken történő
megjelentetés szélesębb köľiĺ biztosíŁása érdekében az egyéb rendelkezésre ál1rő inteľnetes
hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

4.) eredményte|en pźiyźu:at esetén a pálryźnat eľedménýnek megállapitásźxa| kapcsolatos tulajdonosi,
béľbeadói döntés meghozata|átva|aYźtrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottságot hata|mazzafe|.

Felelős: Kisfalu Kft' iigyvezető igazgatója
Hatád'dő: 20I 4. szeptember 3 0.
A döntés végrehajtását végzó szervęzeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2014. augusztts 14.
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lzl,/z- \
Kovács ottó
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