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I. Tényállás és a dtintés taľta|mántk ľészletesĺsmertetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Futó utca 3. szám a|attí,35579/0/N5 hrsz-ll,
utcai bejárattl, ftĺldszinti, 25 m2 alapterületű nem lakás célúhelyíség, amely aZ ingatlanny i|v áĺtartźlsbanlakás

be

sorol

ás

sal szerep el'

A

Józsefuárosi onkoľmźnyzat Polgármesteri Hivatala Lakásügyi Irodájának 1996. december 30-i
éľtesítéseszerint a 35579/0/N5 hĺsz-on nyilvántartott izlet|akás annak műszaki állapota miatt
lakásként nem hasznosítható, ęzért a továbbiakban nem lakás célúhelyiségként tartjźtk nyilván. A
Lakásügyi koda tájékoztatását követően a funkcióvá|tás az ingatlan-nyilvántaľtáson töľténő átvezetése
nem történt meg.

A

Józsefuáľosi Vagyonkezelő Kft. a fenti helyiséget 2009. októbeľ f2-én vette birtokba. Az
onkormányzatiHázkezelő Irodától 2013. július 24-énkapotttájékoztatás szeľint a helyiség fütése az
elektromos há|őzat felbővítése után, elektľomosan megoldható . Az kođától kapott 2014. július 08-rán
kelt újabb tájékoztatő levél szerint a helyiség közepes míĺszakiállapotli, (3) besorolású, abban fiĺtési
lehetőség, kéménynincs kialakítva. Szükséges továbbá a víz- és csatornaháIózat źta|ah'ltása.
Szükséges a helyiségben tisztaságí festés és vakolatjavítás elvégzése, valamint anyi|ászérők javítása,
szerelvényezése. A fentiek a|apjźn a helység rendeltetésszeru hasznźllatra alkalmas, amerľryiben azt
r a|<tźr ozási cé|r a kiv áĺják haszno sítani'

A

Budapest Főváros

VIII. kerület,

Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestiileténęk
Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 8I1lf0I4. (VII. 28) számuhatźłrozatában úgy döntött, hogy
hozzájdrul a Budapest VIII., 3557910/N5 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
vIII.o Futó utca. 3. szám a|att ta|éihatő, 25 m. alapterületű, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai

bejaratú ftildszinti helyiségre e|őbérleti szerződés megkötéséhez határozat|an időtartamra 30 napos

felmondással,

de maximum a helyiség funkciójának a ftildhivatali nyilvántartásban

túvezetéséig,a Zupp

töľténő

Gľoup Kft. részéľerukttrozás céIjáĺa, f3.466.- Ftlbő + ÄÍabér|eti + könjzemi-

és kĺilön szolgáltatási đíjakösszegen.

A

Zupp Group Kft. a bizottsági határozat kézhervéte|étkĺjvetően írásbeli kéľelemmel foľdult a
Kisfalu Kft-hez a35579/O/N5 hrsz-ú helyiség béľletidijtnak 15.000.- Ft/hó + Áfa + közüzęmi és
ktilönszolgáltatási díjak összegen t<jrténő megállapítása éľdekében.Indokolásu| |eírta, hogy kezdő
vállalkozásként a meghatátozott összeget nem tudja kigazdálkodni. A bérleményreemellett jelentős
összeget kívánnak fordítani (ajtók megerősítése' festés, belső burkolatok helyľeá||íttsa, vi|ágitás
koľszerűsítése,stb.), amely továbbí kiadást eľedményez.

A kérelmező nyilatkozott arról is, hogy a helyiséget saját költségén felújítaná, amelynek költségeit az
onkormányzattól sem a fehijítás ideje alatt, sem pedig azt követően semmilyen jogcímen nem
kovetelí.

A benyújtott iratok alapjźn megállapítható, hogy a Zupp Group Kft. a nemzeti vagyonĺól szőIő 20ĺI.
évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bękezdés 1. pontja szerint ttlźltható szervezetnek minősül.
Avizőráshelyiség utáĺazonkormányzat közös kĺiltségfizetésikötelezettsége: 5.964..Ftĺhő.

A Grifton Property Kft. által 20|4.

május 30-ánkészített értékbecsléseszęrint a 3557910lN5 hĺsz-tl,
f5 m, a|apterületű, utcai bejáratú, fijldszinti helyiség forgalmi éftéke:4.400.000'- Ft.
%o-ának f,rgyelembevételével' azutcaibejáratí ťoldszinti helyiségben aZupp
Group Kft. kérelméretörténő bérbeadás esetén végezni kívánt raktározás tevékenységheztartoző 8
%-os díj szoĺzóvalszźtmítottbérletidíj 29.333.- Ft/hó + Afa.

A forgalmi érték100

legalább f4 honapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetébęn a bérleti díj
önkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető. Az így csĺjkkentett nettó havi bérleti díj

A

14.667,-Ft.

Az opten Céýáĺtanúsága szerint a Zupp Group Kft. ellen végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás
nincs folyamatban. A társaság 2013. június 07-én került bejegyzésľe a cégnyilvántartásba,
adóbeva|lási kötelezettségének legkésőbb 2014. május 3l-ig eleget tett.
Javasoljuk a fenti címen lévő helyiségľe hozott 8IIlf0|4. (VII. 28) szttmű Yátosgazdálkodási és
Pénnigyi Bizottsági hattrozat 1. pontjának módosítását, és a 35044l0lV2 hĺsz-úhelyiség bérlęti
díjának t7.600,- Ft/hó + Áfa nérleti * közuzemi és különszo|gá|tatási díjak összegen töľténő
megá|Iapítását a szźmitott bérleti dij 40 %-ka| történo csökkentésével.
Javasoljuk a fenti helyiség bérleti díjának alacsonyabb összegen történő megá||apitását, tekintettel
atÍa) hogy a kérelmező a helyiséget saját koltségénfe|űjitaná, amelynek költségeit aZ
onkormányzattól sem a felújításideje alatt, sem pedig azt követően semmilyen jogcímen nem
követeli. A helyiség közepes (3) műszaki besorolású, így a 25 m, alapterületű helyiség fajlagos
felújításiköltsége 787.400,- Ft + Afa összeg lenne a Képviselő{estület 24812013. (VI. 19.) szźĺmu
határ o zattnak mellékleténekételmében.
Amennyiben az onkormányzat a bérleti díjat nem módosítja, és a korábbi hatźrozatban foglalt
f3.466,- Ft/hó + Afa tĄa, ugy a 787.400,. Ft + Afa összegű, bérbeadóra tartoző költségek
bérbeszámítás útján töľténő elszámolására nem lenne lehetőség, mivel az a je|en előterjesĺésben
javasolt I7'600,- Fíhó + Áfa bérleti díj mellett |34hónap alatt lenne elszámolható,*ig abér|ő á|ta|
kért 15.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett 100 hónapot venne igénybe. Az onkoľmźĺnyzat
rendęlkęzései szerint bérbeszámítási megállapodást 48 hónapnál hosszabb időľe nem köthetó. A
kérelmezo által megjelölt felújítási költség vállalása az Önkoľmányzat szźlmfua kedvező, mivel a
béľletijogviszony időtaľtama a|att magasabb összegű munkálatok e|végzésétvállalja.
Javaso|juk, hogy a bérleti jogviszony lejártakoľ a béľleti szerződés ne legyen meghosszabbíthatő az
Önkormányzat tulajdonában ti|ő nem lakás cé|jźras.zolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szó|ő 35lf0I3. (VI. 20.) szźlmű Budapest Józsefuáros onkormányzati rcnde|ęt f9. $-a a|apjáĺ, hanem
a bérleti jogviszony meghosszabbitására iľányuló kéľelemesetén a béľletidíj méľtékérőla Bizottság
döntsön.

II. A beteľjesztés indoko|ása

A

bérletídíj ĺisszegének megállapítása kapcsán bérbeadóí döntés szükséges, amely

döntés

meghozataláľa a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénztigyi hatása
Javasoljuk a fenti helyiség kérelmęző részéretöľténő béľbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az oĺ.lkormátyzat kózos költségét és plusz bevétele is származna, továbbá a
bérlő a helyiséget aruktźrozási tevékenységnek megfelelően kialakítja' felújítjaés rendben tartja.

mielőbbi bérbe adásból befolyó béľletidíj fedezné az onkormźnyzat közös
bevétele is szźrmazrla,továbbáa bérlő a he|yiséget felajitaná.

A

A

határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja

költségét, és plusz

az onkormányzat 2014. évi bérleti díj

e|őirányzatźi.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzattulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolrgtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35l2OtJ. ryl źO) szaŃĺ ľendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y ár osgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságot

j o go sítj a

fel.

lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegeĺítésükľęvonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVp. torvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a fęlek a helyiségbérösszegében

A

szabadon állapodnak meg.

14. s (1) bekęzdése a|apjtn a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékérőla bérlő kiválasztása soián k.ll megállapodni. Amennyiben az Ônkormányzat részérő|

A Rendelet

helyiség béľletidíjának métékéta Képviselő-tęstület határozatábaĺ
megállapított térleti đijaka|ap1źn kell meghatározni. Versenyeztetési eljárás során bérbe adandó
nelýiseg esetében a minimális bérleti díj összegét a pá|yázati felhívásban kell megjelölni. A
töfténik

az

aján|attéte|,

a

hatásköľrel ľendelkező Bizottság a béľbeadói d<jntés meghozatalakor a képviselő testületi hatźlrozatban
foglaltaktól csak akkor téľhete|,haakérelmezo bérleti díj ajánlatott tett.

Képviselo-testülęt f48l2OI3. (VI. 19.) számí határozattlĺak II. fejezet 7. pontja értelmébena
helyiségbér alapjául a helyíségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźlrozata szerint aktua|izá|t
uetolto'neto fóigalmi értékszolgál. A határozat 8. pontja aLapján a helyiségbeĺvégezni kívánt
tevékenységfigyelembevétęlével történik a bérlęti dl1 meghatározása, az utcai bejáratll, ťoldszinti
helyiségben tĺjľténora|<tźĺĺozástevékenységh ez taĺtoző szorző 8 %o.

A

legalább f4 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből
legfeljebb 50 %-ka| csokkenthető. A kedvezmény megállapításánál nem lehet figyelembe venni azt az
idBtartamot, ameddig a helyiség nem szeľepelt a bérbe adható helyiségek listáján.

A

Képviselő-testületi határozat 3i. pontja éľtelmében,ha a bérleti méľtékérőlés megfizetésének
üteme)éséről, vagy bármilyen más béľlęti díjat érinto kéľdésbenbérbeadói döntésre van szükség a
bérbeadássaI megbizott vagyonkeze|o szewezetjavaslatára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
j ogokat gyakorló bizottsága jogosult dönteni.
Fentiek alapján kéľęma Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiséggel kapcsolatos döntését meghozni

A

szíveskedjen.

Határozatijavaslat
év. (...hó....nap). számíYárosgazdá,lkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat..

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) a 811/2014. (vII. 28.) szám,lhatározatának 3.) pontját az alźlbbiak szeńnt módosítja:
hozzájarul a Budapest v[I., 35579ĺ0lN5 he|yĺajzi számoĺ nyilvántartott, természetben a
Budapest üil., Futó utca. 3. szám alatt taláLhatő, 25 m2 alapteľĺ'iletű' ül.:: önkoľmányzati
tulajdónú, ,úcai bejáľatt,l ftildszinti helyiségľeelőbéľleti szerződés megkötéséhez határozatlan
időiartamra 30 napos felmondással' de maximum a helyiség funkciójának a ťoldhivatali
nvilvźntartźlsban töľténő źúvezetéséig,a Zupp Gľoup KÍt. részérera\łźroztscé|jźra,17.600'rtĺnĺ* Áfa bérleti + közüzemi- és kĺilĺjnszolgáltatási díjak összegen.
f

.)

(vII. 28.) számÍĺhatározatáĺak 5.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
amennyiben a helyiség funkciójának a ťoldhivatali nyilvántaľtásban töľténő átvezetése
megtöľténik, hozzájárul a Budapest W., 35579l0ĺN5 he|yrajzi számon nyilvántartott'
a811'l2014.

a Budapest VIII., Futó utca 3. szám a\att ta|á|hatő, 25 m2 a|apterülettĺ, ĺires,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejfuatű fijldszinti helyiség béľbeadásáhozhatározatlan időľe 30
napos felmondássaĺa Zupp Grouň rĺt. részéreraktározás céIjźra17.600,- Ft/hó + Áfa bérleti +
konjzemi- és ktilön szo|gáItatźsi díjak osszegen.
természętben

3.) a8l1ĺ2014. (vtl.

28.) szźműhatźlrozatát az a|ttbbi pontokkal egészitik,l:

5.) amennyiben a Zupp Group Kft. a 3.) pont szerinti helyiségben a bérleti szerződés a|áírtsćt
követő fél éven belül nem végzi e! a helyiség felújítását, vagy a késedelem okát nem igazoIja
ezidőn belül, a béľleti díj a béľletidíj fizetés kötelezettségének kezdő időpontjától 23.466,Ft/hó + Afa bérleti-, kcjzüzemi és kiilönszolgáItatási díjak összegre emelkedik.

6.) az Zupp Group Kft. tudomásul kell vennie, hogy a béľleti jogviszony időtaľtama a|aÍtésazt
követően sem élhet bérbeszźlmitással, és a helyiség felujításanak költségét semmilyen
jogcímen nem kovetelheti az onkormányzattó| a bérleti jogviszony megszíĺnésétkövetoen
sem.

7.) a béľleti szerződés nem hosszabbítható meg az onkoľmányzat tu|ajóonában źi|ő nem lakás
cé|jźraszolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) szátmtl
Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 29. $-a a|apjáĺ, hanem a bérleti jogviszony
meghosszabbításáľa iľányuló kére|em esetén a béľleti díj mértékéľőla Bizottság dont.

Felelős:

Határidő:

Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
2014. decembęr

1.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintodĺjntésekesetén javaslata a kozzététe|módjára
nem indokolt
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