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Képviselő.testĺilet e számőr a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóczi út 59. szám a|att1,
34628/0lN3 hrsz-ú, pinceszinten (202 m.), ftjldszinten (439 m.), félemeleten (195 m")
elhelyezkedő összesen 836 m2 alapterĺiletú nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség.

A helyiség az ingatlan-nýlvántartásban üzlethelyĺség besoľolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Hź,r'kęzę|ő Iľodája a fenti helyiséget 2013' november 15.én
vette birtokba. A helyiség összességében kisebb felújítást igényel, gépészeti és az elektromos
vezetékek és berendezések źúvizsgáIása szükséges' jó állapotu, (4) besorolású,
ľende lteté s szeru haszná|at a alkalmas.
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Előteľjesztő: Dr. Pesti Ivett igyvezető igazgatő

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f0|5.június 25. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII., Rákóczi út 59. szźml alatti nem lakás cé|jára szo|gźůő
hel yi s é g b érb e adás ára vo n atko z ő p áIy ázat kiir ásfu a

A napirendet nýlvános ülésen kell tárgya|ĺi, a hatźltozat e|fogadásához egyszerű
szav azattobb s óg s züks éges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi X
Embeľi Eľőforľás Bĺzottság véleményezi tr

Határ ozati iav as|at a bizottság számát a:

A Yárosgazđá|kodási és Pénzügý Bizottság javasolja a Képviselő.testületnek aZ
előteľi esztés megtáľgy a|ásźt.
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Avízőrźshelýségľe az onkormányzatk<izös költségfizetési kötelezettsége összes en II8.923,-
Ft/hó.

A fenti helýség a Rfüóczi útról és a Luther utciíról is önállóan közelÍthető meg, 3 szinten
helyezkedik el. A szinteket teherliťt köti össze, amely 500 kg teherbírású. A fiildszinten
eladótér, iroda, raktźlt, hűtő, ĺĺruátvevő, előkészítő, teakonyha, üvegvisszavá|tő van kialakítva.
A félemeleten iroda, cj1töző-mosdő,rakttlr, a pincében raktár és lift géphźzta|źihatő. A bejaľati
ajtĺi és kirakat poľtál fa és fémváz,as, A Rákĺiczi ilti fćĺbejáľat acélrácsos ľec|őnnyęl van
felszerelvę, a Luther utcai gazdasági bejĺírat nýtható, acé|pá|cás ráccsal védett. Az e|adőtér
teljes belmagassága 5,8 m, az á|mewryezęt a|att 4,4 m, a Íiildszint tobbi részén 2,6 m, a
felęmelet 3,0 m belmagasságú. A pince a fijdém kialakítísától fiiggően 2,1 _ 2,7 m
belmagasságű. Azingatlanban minden közmű megtalálható. A pince padozata beton, a ftjldszint
padozatabeton, kerámia, jźrćiap és PVC. A félemelet padozatabeton, kerámia, padlószőnyeg.
A falak a pincében vakoltak, festettek, a Íiildszinten és a félemeleten vakoltak, festettek,
csempézettek. A fřildszinten több helýségben ta|á|hatő ipari mosogató' A pince nincs fritve, a
tĺibbi szintet cirkó segítségével radiátorok fütik. Az eladótérben az źimeĺlnyezetbe épített fain-
coil berendezések biztosítjfü a fritést. A felemęleten lévő iroda légkondicionált, a pincében és
a pincében hűtőkamĺa található. A használati meleg vizet villanybojler biztosítja.

A Budapest Fővaros VIII. kęľület, Józsefuĺĺrosi onkotmźnyzat Képviselő-testtilet |6tl20l4.
(Vm. 27.) szźműhatźrozatźtban felkérte a Kisfalu Kft-t a fenti helyiség nýlvĺĺnos, egyfordulós
páIyázat útjan töľténő bérbeadásáľa,635.733,- Ft/hó + Afa bérleti díj összegen.

A Képviselő-testĹilet a 244120|4. (XII. 04.) szźtĺrń hatátrozatźtban megállapitotta, hogy a
Budapest VIII., 34628l0lV3 he|yrajzi szĺímon nýlvantartott, a Budapest VIII., Rfüóczi út 59.
szźlm a|attí,836 m2 alapterĹilehĺ, iires önkormányzati tulajdonú nem lakás célú tizlethelýség
bérbeadásara kiírt nýlviĺnos egyforđulós paIyźĺzati eljĺĺľás érvényes és eređményes volt. A
pá|yázat nyeľtesének a benýjtott ajźn|ata aLapjźn a Sun Mode Trade Kft-t nýlvłánította.

HozzĘźrult a helýség tekintetében a Sun Mode Trade Kft-vel a bérleti szerződés
megkötéséhez,hatźnozat|an időre,30 napos felmondási idő kikcĺtésével, női, férfi és gyermek
divataru ruhźzati kereskedelmi tevékenység céljára, 680.000,- Ft/hó + Áfa bérleti +könjzemi-
és kĹilönszolgáltatási díj összegen.

A Sun Mode Trade Kft. a béľleti szerződést megkötcitte, és a kozjegyző e|ĺótt az egyoldalú
kötelezettségvállalási ný|atkozatot is aláírta, de a helýséget nem vette birtokba, a helýség

-* bérleti szetzodését 20|5. február 28. napjáva|felmondta.

A Grifton Property Kft. által 20|3.januríľ t4-énkészült, 20|4. április 22-énés 2015. május26-
an ftiggetlen ingatlanszakértő által aktualizźit értékbecslés szerint atárgý nem lakás cé|jźra
szo|gá|ő helýségcsoport forgalmi értéke: 119.200.000,- Ft. A 24812013. (VI. 19.) szźmtl
Képviselő-testtileti hatźnozat II. Fejezet 7 . pontja értelmében, ha a helyiség bérbeadására
veľsenyeztetés vagy páIyźnat útjĺĺn kerůil soľ' a minimális bérleti dijat a helýség Afa nélkĺili
bekĺiltözhető forgalmi éľtékének 80 %-źLt alapul véve kell meghatározni, ennek összege
95.360.000,- Fr.

Amennyiben a pá|yźzatban a béľbeadás soľán végezhetł| tevékenység nem kerĺil
meghatarozásra, űgy u alap bérleti díj méľtéke a hetyiség Áľa nelniti bekĺilt<izhető forgalmi
értékének 8 oÁ-a, azaz a számított béľleti díj ĺisszege 635.733,- Ft/hó + Afa.

Javasoljuk a Budapest VIII., Rfüóczi út 59. szźtm a|atti ingatlanon belül elhelyezkedő,
34628/0/N3 Ílrsz-ű, összesen 836 m2 alapterületrĺ ĺinkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helýség bérbeadására nyilvános pźiyźzatkiírását, 635.733,- Ftlhó + Afa bérleti díj összegen.



Javasoljuk továbbá, hogy a pá|yazat soran keľĹiljön kik<itésre, hogy a helýség bérbevételére
nem adható be olyan ajźn|at, amely a Képviselő-testĺilet 24812013. (VI. 19.) szźlm,ű
határozatźnak 8. pontja szeľinti 25 %o-osbérIeti díj kategóriába tartoző,illetve nýlvános internet
szo|gtitattts (internet kźxéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Javasoljuk a nýlvános egyfoľdulős páIyźaat kíírźtsźt, mivel a helýség a Rfüóczi úton,
forgalmas helyen ta|źihatő, az onkormźnyzat apźůyázatkiírásával páLyázők szélesebb körére
és esetlegesen magasabb bérleti díj bevételre tehet szert.

Javasoljuk, hogy eredménýelen versenyeztetési e|járás esetén az e|jźtrás eredménýelenségének
megállapításźra a Képviselő-testĺilet aYźtrosgazdálkodási és Pénztigý Bizottságot ké{e fel.

A fęlhívás kozzététe|éľe a Versenyeztetési szabét|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺárosi Polgáľmesteľi Hivatala hiľdetőtáblźtjttn, a
Lebonyolító (Kisfalu Kft.) iigyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefurĺľos című helyi
lapban, az onkormźnyzatés a Lebonyolító (Kisfalu Kft.) honlapj źn,tovźtbbáaz onkormźnyzat
és a Lebonyolító (Kisfalu Kft.) szrámaĺa elérhető költségmentes hiľdetési fęlületeken, és egyéb
rendelkezésre á11ó internetes hirdetési portálokon kerül sor.

II. A beteľjesztés indoka

Az önkoľmanyzati fulajdonú üres helýség nyilvános egyfordulós pá|yźzaton ttirténő
bérbeadásához bérbeadoi d<intés szükséges, amelynek megllozatalźra az ingatlan értékére
tekintettel a Képviselő-testĺilet jogosult.

III. A dtintés célja' pénziigyĺ hatása

Javasoljuk a helýségľe a nýlvźnos pá|yázat kiíľását, mivel a helyiség minél előbbi
bérbeadásából befolyó bérleti díj fedezi az onkormźnyzat közös kĺiltség fizetési terhét, és a
ptůyazat ľévén vélhetőleg a nagyobb bérleti đíj aján|atta| még plusz bevétel is valószínúsíthető.
Amennýben a helýségľe kiíľt nýlvános pźlyźlzat eredménýelen, úgy az onkormźnyzatnak
kiadásként havonta k<izĺis költség fizetési kötelezettsége keletkezik, amelynek összege
118.923,- Ft/hó, és így a helýség műszaki á||apotais tovább romlik.

A helýség bérbeadása pénnlgy| fedezetetnem igényel.

Ahatározatijavaslatelfogadásaváľhatóanpozitívanbefolyásolja a20I5.évibérletidíjbevétett.

fV. Jo gszabályi ktiľn y ezet

Az onkormźnyzat fulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helýségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) szttmurendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja hatfuozzameg
abérbeadźls módját.

A Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat vagyonaľól és vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 6612012. (XII.13.) szźmĺűönkoľmányzati ľendelet 16. $ a) bekezdése szeńnt
a Képviselő-testtilet a fulajdonosi joggyakorló a l00 millió Ft feletti éľtéktĺ vagyon
haszno sítás ával kapcso 1 ato s döntés me ghozata|áb an.

A Budapest Józsefuaĺosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII. 13.) szźtmű önkormányzati rendelęt 7. $ (2) bekezdése
a|apjźn, ha Önkorményzatrendelete vagy aKépviselő-testĺilet hatfuozatamást nem tarta|maz,
a fulajdonosi jog gyakoľlója hatźrozza meg, hogy melýk veľsenyeztetési eljárást kell
alka|mazĺĺ.

A nýlvánospá|yźzatlebonyolításĺának szabźiyait, a Versenyeztetési eljárásokról sző|ő 47/20|5.
(II. l9.) szźlmu Képviselő-testiileti hattrozat tarta|mazza, amelyet a Budapest Józsefuaľosi
onkoľmanyzat tu|ajdonában álló vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának áĺnlhźzása



esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerző l<lvá|asztásźna kell alkalmazni, ha a
versenýargyalás taľtásajogszabźl|y alapjan ktitelező, vagy a fulajdonosi jogkörgyakorló e|őírta,
hogy a vagyont veľsenyeztetési eljarással kell hasznosítani vagy atulajdonjogát átruházru.

A Versenyeztetési SzabáIyzat 30. pontja értelmében a nem lakás céljĺára szo|gá|ő helýség
bérbeadásara meghirdetettpźĺIyźzat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-
test{ilet nem lakás cé|játa szoIgźiő helýségek bérleti díjaľól sző|ő hatźltozatźtban az adott
helýség kategóriára megllatźtrozott bérleti díj 100 %o-aképezi.

A helyiségbér alapjául a248l20|3. (VI. 19.) szźlm,űKépviselő-testiileti hatźtrozat szolgál. A Kt.
határozat II. fejezet 7. poĺtja értelmében, a helýségbér alapjául a helýségeknek a jelen
hatźtrozatés a Kt. más hataľozataszennt a|<fializáItbekölt<izhető foľgalmi értéke szolgá|. Abban
az esetben, ha a helýség béľbeadásara' versenyeztetés vagy pá|yźnat tltjan keľiil soľ, a
minimális bérleti đíjatahelyiség Áľ'ą. nelnĺli bek<iltözhető forgalmi éľtékének 80 oÁ-átalapul

véve kell meghatétrozni. Nyilvános páIyáztatás esetén önkormányzatí érdekből a minimális
bérleti díj a beköltozhető forgalmi éľték 80 %o-nźi kisebb értékben is meghatározhatő azza|,
hogy ez az érték nem lehet kevesebb a bekĺjltözhető forgalmi éľték 50 oÁ-náI. A Képviselő-
tęstĹilet 7. pontja értelmében amennyibeĺ a pá|yazatban a béľbeadás soriín végezhető
tevékenység nem keľül meghatározźsra,ugy az alap bérleti díj mértéke a helýség Áfa nélktili
bekĺiltözhető foľgalmi értékének 8 %o-a.

Fentiek a|apjźnkérem a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy a fenti helýség nýlvrĺno spáIyźuatra
töľténő kiírásával kapcsolatos dĺintését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

. . .. . ./ .. .. (. . .) szźlmű Képviselő-testtileti hatźrozat

A Képviselő-testtilęt úgy dönt, hogy

1 .) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczĺ út 59. szám alatt taIá|hatő, 34628l0/N3
hĺsz-ú összesen 836 m2 alapterĹiletú, ĺinkoľmányzati tulajdonú tires nem lakás célú
tizlethelýség, bérbeadásara vonatkoző ný|vźnos egyfordu|ős pá|yázatkíírásźra, 635.733,-
Ft/hó + Afa bérleti díj tisszegen. A Kiíró kiköti, hogy a helýségre nem adható be olyan
ajźn|at, amely a Képviselő-testĺilet 248/2013. (VI. 19.) szźlr:ĺlű hatźlrozatának 8. pontja
szerinti 25 oÁ-os bérleti díj kategóriźtba 1artozĄ illetve nyilvĺános internet szolgáltatás
(inteľnet kźtvéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 20|5.junius 25.

2.) fe/Jľlén a Kisfalu Kft-t a pźlytzat a versenyeztetési eljárásokróI sző|ő 47120|5. (II. 19.)
szátmű Képviselő-testÍileti hatźrozatbanfoglaltak szerinti lebonyolításra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatláľidő: 20|5.június 25.

3.) apáIyazati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiĺĺosi Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtáb|ájźn, a

łebonyolító ügyfélfogadásra szo|gźl\o helyiségében, a Józsefuaľos című he|yi lapban, az
Ônkormanyzat és a Kisfalu Kft. honlapján, tovźbbá az onkormźnyzat és a Kisfalu Kft.
számára elérhető költségmentes hirdetési feliileteken, egyéb rendelkezésre álló inteľnetęs
hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja



Hatáľidő: 20I 5.junius 25.

4.) eľedménýelen versenyeztetési eljĺáľás esetén az eljárás
megá||apitásźra vonatkozó fulajdonosi, bérbeadói döntés
Varo s gaz dálkodási és P énzügyi Bi zotts ágot hata|mazza feI.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igaz.gatőja'
Hataľidő: 20|5. szeptember 30.
A döntés végrehajtáséúvégzi5 szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20|5.június 12.

ugyvezetíĺ igazgatő

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

ďUil,,-t

a|jegyző

eľedménýelenségének
megfiozataláva| a

2015 JÚN ĺ 5.

Dľ. Kovácś Gabriella


