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Ülés id ő pontj a:
Tájékoztató

a
PALOTA-HOLDlNG Zrt. vagyonkezel ésében
l évő helyiségek kihasználtságáról

Tisztelt Pénzü:,,ry i és Költségvetési, Tu lajdonosi és Vagyongazdálkod ási Bizottság!

Budapest Fő város XV. kerületi Önkonnán yzat képvi sel ő-testi.ílet e 25í20 15. (V 1.1.)
önkormányzati rendeletének 5. ~ ( 1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi akról
tájékoztatom a Bizottságot.
Visszatek intve a 20 18 évre százalékos arányban a január-április 229 kiadott helyiség az
összes helyiséghez (4 12) viszonyítva 55 % volt, decemberben pedig a 225 kiadott hel yiség az
összes helyiséghez (406) viszonyítva szintén 55 %. Így el mondható, hogy a 2018 évben, ha
nem is emelkedett a kiadó helyiségek száma, de nem is csökkent.
20 18 évben arra törekedtünk, hogy a visszavett helyiségeket m űszaki felül vizsgálat, és
amennyiben szükséges úgy miíszaki felúj ítást kö vetően mihamarabb újra bérbe tudjunk ad ni .
Ezzel szemben a bérl eti díj bevételi ol<lalt is figyelembe véve emelkedés látható.
Szintén példaképpen a 2018. május hónapot a 20 18. december hónappal összehasonlítva
látszik, hogy egy helyiségre levetítve 20 18. május hónapban 80.79 1 Ft, ezzel szemben a 201 .
decembe1i hónapban az átlag 85.545 Ft bérleti díj bevé1el volt.
Ez abból adódik, hogy már visszavett hel yiségeket felúj ítást k övetően p i a~i áron tudtuk
pályáztatni. és bérbe adni .
A 20 19 évben az ingatlan állományunk

bővült.

tekintettel ami, hogy egyrészt a 20 18 évben
vagyon kezelésen kívüli ingatlanok. valam int további ingatl anok a Palota-Holding Z 11. részére
átadásra kerültek.
2019. január havi á llapot szerin t :
A PALOTA-HOLDI NG Zrt. rendelkezésére

Hasznosított

Üres

253

84

~Hl ó

vae:vonkezclt-, - és egyéb h elviségek

Vagyonkczelésen
Saját
tulajdonban
kívüli

0

4

Társasháznak
átadva

Összesen:

70

411

2

A helyiségek basznosít:isából származó bev ételek alakulá sa
2019. január h óban
Időszak

Bérleti díj
2 1 990 93 1 Ft

20 19. január hó

Igénybevételi díj
279 400 Ft

Január hónapban kettő helyiséget vettünk vissza. (Páskomli get u. 50 . illetve a Páskomliget u.
60.) Mindkét helyiség teljes felújításra szorul. Műszaki föl új ítást követően bérbe adható.
Folyamatban lévő üres h elyiségek ha sznosítása :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drégelyvár u. 1.
Énekes u. 1018 .
József A. u. 2/8
Közvágóhíd u. 13-1 5.
Nyírpalota út 4 0-46.
Nyírpalota út 57.
Páskomliget u. 29.
Páskomliget u. 33.
Páskom liget utca 37.
Páskomliget utca 39.
Rákos út 51.
Rákos út 76.
Rákos út 166.
Zsókavár u. 47 .

P~llyázat

útján

Pá lyáza t
bonti1s

történ ő

b érbeadások 2019. január hó ban:

Cím

Bé rlet i díj
(nettó)

Igé ny bevé teli
d íj
( bruttó)

Óvad ék

Sze rző d és

Sze rződ és

kezdete

vége

20 19.01.29

Dobó u. 38.

10 400

88 900

39 624

20 19.02. 11

2024.02. 10

20 19.0 1.29

Szentmihályi út 46.

57 800

127 OOO

220 2 18

2019.02.1 1

2024.02.1 0

A helyiségek hatékonyabb hasznosítása érdekében az üres ingatlanokat (felúj ított állapotban)
más, ingatlanközvetítéssel foglalkozó webes felületen is hirdetj ük, melynek eredményeképpen
február hónapban további két pályázat is kiírásra kerül.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatóban fo glaltakat jóváhagyólag tudomásul ven ni
szíveskedjenek.

Budapest, 201 9. február 13.
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