B

udapest Főváros VIII. kerĹilę t I őzsefv áros onkoľm tny zat Képvi selő -testĺiletének

Y árosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága
Előteľj esztő

:

Kisfalu Kft

napiľend

.

A Városgazdálkodási

ELOTERJESZTES

és Pénztigý Bizottság 20|4. november 24-i üléséľe

Tárgy: Joubi Mária adószámmal rendelkező magánszemély, a Habĺlĺtációs A|apítvány
és Magyar Kutyás Kutató.Mentő Alapítvány béľbevételikéľelme a Budapest
VIII. kerületo Víg u. 32. szám alattĺ üľes, önkormányzati tulajdonú nem lakás
célúhelyĺségre

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó iigyvezető igazgatő

Készítette:Balogh

Erika referens
A napirendet nýlt tilésen kelltĺĺrgyalni
A döntés el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattilbb

sé

g szüks

é ge

s

Tisztelt Városgazdálkodási és PénzĺigyĺBizottság!
I. Tényál|ás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkoľmźnyzattulajdonát képezi a Budapest VIII.' Víg u. 32. szźlm alatti, 34g44l0tN5
hrsz-il, udvari bejáratí, ťoldszinti, 125 m. alapteľiilehĺ nem lakás célúhelýség, ame|y az
ingatlan-nyilvántartásban

iroda besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft.

onkoľmźnyzati Házkeze|o Irodájának munkatáľsai a fenti helýséget 2OII.
október 25-én vették birtokba. A helyiségethaszná|ő volt bérlő üzemépületként haszntita az
|..,2.,3.' 4. és 6. albetét szźtmű helýségekkel, és összenýtotta a helýségeket korábban. Az
onkormányzati HázkezeIo Irodźúól kapott tź|ékoztatő levél szerint a fenti helýség közepes
műszaki állapotú, (3) besorolású, a műszaki levá'Iasztźsa részben készült el. A helýség
elektromos hćiózata az izemépilet mérőóráj átő| Ievźiasztźstakeľült és önálló méróőra kerĹilt
felszeľelésre.A korábban haszná|t elektromos kályhák beüzemelése és az eŁlhez szükséges
csúcsidő kizźrásos mérőóra felszeľelésére,illetve ahtĺIozat bővítésérenem keľült sor. A fenti

helyiségben lévő WC mosdó helýség vize||átźsa önálló, vizőrávaI ellátott. Az
irodahelyiségben lévő két kézmosó megsztintetése szükséges' mivel vize||átásuk nem
önállóan mért há|őzatról töľténik. A tájékoztatő levél alapján a helyiség rendeltetésszerű

haszĺä|attacsak a fenti munkttk elvégzése után alkalmas.

1) Joubi Máľia adószámmal ľendelkező magánszemély (cím: 1075 Budapest, Király u.
|5. adőszźlm: 79426680-|-42) kérelmet nffitott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség
egészségcentrum(masszírozás, gyógýtás, jóga) tevékenység cé|játa t<jľténő

bérbevételénekügyében. A kérelmező a helyiség á||apotát ismeri, váIla|ja a helýség saját
költségén tĺirténő teljes felújítását, de kéri a bérleti díj megállapitźsát kozos költségen.
Kérelméhez csatolta a helýség egészségcentrum kialakitásáta vonatkozó költségvetését
nettő 5.940.545,- Ft (bruttó 7.544.492,- Ft) osszegben. A kéręlemhez a szükséges iratok
csatolásľa keľültek.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatiHázkeze|ó

Lrođájaa beadott árajáĺIat a|apján, a bérlemény
rendeltetésszeríi á||apotba hozásźůloz szukséges bérbeadóra hrtoző munkák értékének
3.552.925,- Ft + 959.290,- Ft Afa összeg (bruttó: 4.5I2.2I5,- Ft) beszámitźsźra tett
javaslatot az a|ábbiak szerint:

5 helýség (betonozás, a|jzat szigetelés, vakolat bontás, javítás) anyag |.483.925,-Ft

és munkadíja:

egyéb munkálatok (villanyszerelés, bontott anyag mozgatás elszállítás, 2.069.000'- Ft
villanyfrĺtés kialakítása, szerelése, vízszerelésiés szerelvényezési

munkálatok) anyag és munkadíja
anyag és munkadíj összesen

2) A Habilĺtácĺós Alapítvány (székhely: 1074

3.552.925.-Ft
Budapest, Huszár u. 8. fszt. 5.; bejegyző

hatóság: Fővárosi Tĺirvényszék;szźĺma13.Pk.60.62012000135; képviseli: Faľkas Józsefné

elnök) és a Magyaľ Kutyás Kutató Mentő A|apíwány (székhely: 1089 Budapest,
Diószegi S. u. |4. fszt. 2.; bejegyzó hatóság: Fővárosi Törvényszék; szźtma..
16.Pk.60390/20l0l16; képviseli: Farkas BéLaLźszIó eln<ik) kérelmet nýjtott be a Kisfalu
Kft-hez, a fenti helyiség iľoda céljáľa történó béľbevételénekügyében. A kérelmükben
leírják, hogy mindkét Alapítvány adományokból tartja eI magát, más bevételi forrással
nem rendelkeznek, ezért méltányos béľletidíj megállapítását kérik. Az Alapítványuk fő
cé|ja szegény családok, egyedül álló anyukák, beteg gyeľmekek, fogyatékossággal élő
embeľek segítése'táľsadalomba történő beilleszkedése, anyagi, térgý segítségeljuttatása
az érintettekhez. A kérelemhez csatolták az A|apíNányok A|apszabźiyait, a Fővárosi
Törvényszékbejegyző végzéseit,és egy nagyon rövid bemutatkozźst, amely leginkább a
Habilitációs Alapítvanyra vonatkozik. A Magyar Kutyás Kutató- Mentő Alapítvány célja
akatasztrőťahe|yzetekben bajba jutott emberek megsegítéseanyagi és táľgyi eszkozokkel.
Kérelmébęnméltányos bérleti díj megjelölését kérik, az ĺjnkormźnyzatifeladatokhoz
kapcsolódó szervezetek részéretöľténő bérbeadást nęm kérték.

Avízőráshelýség utźn az onkormányzat közös költségfizetési kotelezettsége: 24.000,- Ft/hó.
A Grifton Pľoperty Kft. által 2012. június |3-án készítettés 2014. április 14-én aktua|izá|t
éľtékbecsléseszerint a 34944l0lV5 hrsz-ú, I25 m2 alapterületű, udvari bejźraďl, ftildszinti

helýség foľgalmi értéke:16.300.000'- Ft.

1)

A

forgalmi érték100 %-źľrakfigyelembevételével, aZ udvari bejáratu ftldszinti
helyiségben Joubi Mária adőszámmal ľendelkező magánszemély kérelméretöľténő
bérbeađásesetén végezni kívant egyéb egészségügý tevékenység,masszázs' és fogyasztő
szalon tevékenységheztartozó 8 %-os dij szotzőval szélmított bérleti díj 108.667,- Ft/lró +
Afa.

A legalább 24hőnapja

nem hasznosított nettó 25

M Ft alatti helýség ęsetében a bérleti díj
Az így csökkentett nettó havi

ĺinkormányzati érdekből legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkentheto.

bérleti díj 54.333'- Ft.

2) A

forgalmi érték100 oÁ-ának figyelembevételével, azutcaibejáľatu ftilđszintihelyiségben
a Habilitációs Alapítvány és a Magyar Kutyás Kutató- Mento Alapítvány kéręlmére
tcjrténő bérbeadás esetén végezni kívánt iľoda tevékenységhez tartoző 8 %-os dij szorzőval
számitottbérleti dij 108.667,- Ft/hó + Afa.

A legalább 24hőnapja

nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helýség esetében a bérleti díj
önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %o.ka| csökkenthető' Az így cs<ikkentett nettó havi
béľletidíj 54.333'- Ft.

Nem javasoljuk a nýlvános pźt|yázat kLírásá./', mivel a beadott bérbevétęlikérelmek k<iztil
egyéľtelműen kiválasztható aZ onkormányzat számźĺraelőnyösebb feltételt vá||alő.
osszességében a Joubi Mźtria adőszámma| rendelkező magánszemé|y tészéretöľténő
bérbeadás előnyösebb az onkoľmányzat számtra, tekintettel ana, hogy váIIaIta a fenti
helyiség saját költségen történő fe|tjitását, amelybe bele l'artoznak olyan munkák, amelyek
e|végzésea helýség további bérbeadásához elengedhetetlenül szükségesek és az
onkormán yzatra rónának további költségeket.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a Joubi Mária aďőszźmmalľendelkező magźnszemély
részéreegészségcentrum (masszírozás) tevékenységcéljára,hatźrozott időre, 20|9. december
3I. napjáig, 24.000,- Ft/hó + Afa béľletił kozizemi és külön szolgáltatási díjak cisszegen,
azzal, hogy vállalnia kell a helyiség saját kĺiltségentörténő felújítását. A bérlőnek tudomásul
kell vennie, hogy a helýség felújításának kĺiltségeita bérbeadón semmilyen jogcímen nem
kovetęlheti.
Javasoljuk, hogy amennyiben a bérlő a helyiséget a bérleti szeruőđésa|áítźsźú
kĺjvető 12
jelzi,
hónapon belül nem újítjafel, vagy a késedelem okát ezen időn belül nem
a bérleti díjat
5 4.3 3 3,- Fĺban j avasolj uk meghatár ozni.

Javasoljuk' hogy

a

béľletijogviszony lejáľtakor

a bérleti szetzőďés ne

legyen

meghosszabbítható az onkorm źnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáIő helýségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számls Budapest Józsefuáľos
onkormányzati rendelet 29. $-a alapjtn, hanem a bérleti jogviszony meghosszabbitásära
irányuló kérelem esetén a bérleti díj méľtékérolaBizottság döntsön.

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását a Habi|itérciós Alapítvány és a
Magyaľ Kutyás Kutató- Mentő A|apítvźlnyrészére,tekintettel az Alapitvźlny á|ta| |eirtakra,
hogy kizźlrőlag csak adományokból tartják fenn magukat. Nincs biztosítékarra, hogy az az
AIapíBĺány, amely kizárő|ag adományokbőI tĄa fenn magát tudja-e majd ťrzetni a helýség
bérleti+ kozuzemi és külĺjnszolgáltatási díját. Feltéte|ezhető, hogy az alapítványok tész&e
töľténő béľbeadás esetén bérleti díj bevétel elmaľadás és az onkotmtnyzatra további fizetési
kotelezetts ég (akiszámlázottbérleti díj után AF A frzetési kotelezettség) hárulna.
II. A beteľjesztésĺndoka

A

nem lakás célúhelýség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely

meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

döntés

III. A döntés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helýség Joubi Máńa ađőszámmal ľendelkező magźlnszemélykérelmező
részéretörténő bérbeađását,mivel a mielőbbi bérbe adásából befolyó bérleti díj fedezné az
onkormányzat k<izös költség fizetési kötelezettségét, továbbá a bérlő a helyiséget saját
költségen felújítja'olyan munkák elvégzésével,amely a bérbeadóta tartozna. Egy esetleges
bérleti jogviszony megszűnése esetén az onkoľmányzat egy felújítottés tovább hasznosításra
alkalmas helýséget kap vissza.
A24812013. (VI.19.) számu Képviselő-testĹileti határozat mtĺszaki értékelésimellékletében
szereplő (3) besorolású közepes műszaki állapotú^ helyiségnek a teljes felújítására
vonatkozóan a béľbeadóra tartoző felújítási k<iltség lm"-re eső bruttó 40.000,- Ft-tal (nettó
3I.496,- Ft) számo|va (nettó: 3.937.000'- FĐ 4,999.990,- Ft bruttó összeg lenne' Az
bérbeadóra tartoző felújítás költségeinek bérlő á|ta| t<jľténő áwá|Ialása előnyös az
onkoľmányzat sztĺmára, mivel a béľletijogviszony megszúnéseesetén egy felújított
karbantartott helýséget kap vissza. A béľlőźita| kért k<izĺjs költség összege, és az 50 %o-ka|
csökkentett nettő 54.333,- Ft számított bérleti díj összeg közötti kĺilönbözet a|apjźn az
onkoľmányzatiHázkeze|ő Itoda által elfogadásra javasoIt. 3,552.925,- Ft, béľbeadót teľhelő
munkálatok elszámolására 1I7 hónap a|att, míg a szźlmitott bérleti díj (108.667,- Ft) és a
közös költség ktilönbözete esetén 4|,96 hónap alatt kertilhetne sor. Az Onkormányzat
rendelkezései szerint bérbeszámítási megállapodás magánszeméllyel 36 hónapra kötheto
legfeljebb, igy az onkoľmányzat számáta egyértelműen előnyös a javasoltak szerinti
bérbeadás.

Amennýben nem adja bérbe a helýséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is kĺizĺis
költség fizetési kötelezettség teľheli és a helýség á||aga romlik és a béľbeadót teľhelő munkák
elvégzéseis elmaradhat.

A

határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az O,lkormányzat 20|4. évi bérleti
díj bevételt.

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti

rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló
6612012. (XII. 13.) szttmű önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) ab) pontja alapjtn 100 MFt
forgalmi éľtékalatti vagyon hasznosítása esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság
jogosult döntést hozni.

Az onkormáĺyzat tulajdonában

ál1ó nem lakás céljára szoIgá|ő helýségek bérbeađásának
(VI.
20.) számű ľendelet 2. $ (1) bekezdése értelmébena Kt. - a
feltételeiľől szóló 35l20I3.
rendeletben megllatározott fęladaĹ és hatáskör megosztás szerint _ onkormányzatibérbeadóí
đöntésľeaYźtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelęt 7. $ (1) bękezdés c) pontja éľtelmébena helyiséget csak versenyeztetés alapján
lęhet bérbe adni, ha adott helýségľe1 hónapon belül több bérbevételiszándék került
benffitásra, és a bérbevételiszándéknýlatkozatok kozül nem választható ki egyértelmúen a
legelőny<lsebb ajánlat.

Ez esetben a|kalmazható

a meghívásos veľsenyeztetés.

Renđelet7.s Q) bekezdése értelmében,amennýben a Rendelet 7. $ (1) bekezdésétnem
kell alkalmazĺui, ahelyiséget versenyeztetés nélktil lehet bérbe adni.

A

A lakások

és helýségek bérletére,valamint az elidegenítéstikre vonatkoző egyes szabályokľól
szőLő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmébena felek a helýségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjról új béľbeađásesetén a helýség bérleti
díjtĺnakmértékérőla bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az
Önkormányzat részéről töľténik az ajánlattétel, a helyiség béľletidíjĺánakméľtékéta
Képviselő-testtilet határozatában megállapított bérleti díjak a|apján kell meghatźlrozni.

Veľsenyeztetésieljárás soľán bérbe adandó helýség esetében a minimális béľletidíj ĺisszegét
apá,Iyázati felhívásban kell megjelölni. A hatásköľrel rendelkező Bizottság a bérbeadói döntés
meghozatalakor a képviselő testületi hatźlrozatbaĺfoglaltaktól csak akkor térhet e|, ha a
kérelmező béľletidíj ajánlatott tett.

A Képviselő-testtilet 248120|3. (VI. 19.) száműhatátozattnak II. fejezet 7. pontja értelmében
a helýségbér alapjául a helýségeknek a jelen hatźltozat és a Kt. más határozata szennt
aktua|izźit bek<jltĺjzhető forgalmi éľtékszolgtĺ|. A hatźrozat 8. pontja alapjźn a helýségben
végezni kívánt tevékenység figyelembęvételéveltĺjrténika bérleti díj meghatározása, azutcai
bejáltatű, foldszinti helýségben töľténő egyéb egészségýgý tevékenység,masszázs, és az
iroda tevékenységekhez tartoző szorző egyarźtnt 8 %o.

A

legalább 24 hőnap1a nem hasznosított helýség esetében a bérleti díj önkormźnyzati
érdekből legfeljebb 50 oÁ-kal csökkenthető. A kedvezmény megállapitásáná,| nem lehet
f,lgyelembe venni azt az időtaľtamot, ameddig a helyiség nem Szerepelt a bérbe adható
helýségek listáján.

A Kt.

határozat 13. pontja értelmében rij bérbeadásná|, ha olyan utcai bejáratu fřildszinti
helýség keľül bérbeadźsra,amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevéte|i ajáĺIat, vagy
érkezett, de hasznosítása a 8. pont a|apján szźlmított béľleti díjon volt nem lehetséges a bérleti
szerzőđésmegkötésének elmaľadása miatt, továbbá az 5. s) pontban megállapított, 3-as vagy
annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotu, a béľleti díj méľtékéta mindenkori közös
költség összegén lehet megállapítani a hatásköľľel rendelkezóbizottság dĺlntésea|apján'

A

pontok alapjtĺntĺjľténőbéľbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a
helyiség felújítását saját költségen' továbbá a bér|eti jogviszony időtaľtama a|att és azt
követőęn sem élhet béľbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkorm ánvzattőI.
14. pont alapján a 12. és 13.

A

Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a béľletiszęrződés megkötését
megelőzően kĺiteles a bérbęadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként
megfizetni, valamint a l]. $ (4) bekezdés aLapjáĺ közjegyzł| elott egyoldalú
kötelezettségvállalásiĺýIatkozatota|áirni.

A

Rendelet 42. s (1) bekezdése szerint magźnszemélybérlők esetében a bérbeszźlmítás
legfeljebb 3 évig 1.artha|

Fentiek alapjźn kéľem a Tisztelt Yárosgazdá|kodási és PénzÍigýBizottságot, hogy a fenti
helýség bérbeadásával kapcsolatos dontésétmeghozni szíveskedj en.
Határozatijavaslat
év. (...hó....nap). száműYátosgazdálkodási

és Pénzügý Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá. a Budapest
v[I., 34944lN5 he|yrajzi számon nýlvántartott, a Budapest vI[.' Víg u. 32. sztml alatt

taláIhatő, I25 m2 alapteľületú, iires, önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratű Íiildszinti
helýség bérbeadásához, a Habĺlitációs Alapítvány és a Magyaľ Kutyás Kutató- Mentő
Alapítvány részére.

Felelős:

Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatő
2014. november 24.
A dĺjntésvégľehajtásátvégző szer:,ĺęzetíegység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmódjáľa
honlapon
nem indokolt
hirdetőtáblán

Határidő:

..év. (...hó....nap). szźlműYźtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági határozat:

A Varosgazdálkodási

és Pénzügý Bizottság úgy dont, hogy

I,) hozzdjá'ľul aBudapest VIII., 34944/0lN5 helyrajzi számon nýlvántaľtott, a Budapest
VIII., Víg u. 32. szám a\attta|tihatő,725 m'alapterületű, tires, önkormányzati tulajdonú,
határozott
utcai és udvari bejáratu pinceszinti nem lakás célúhelýség bérbeađźsźlhoz,
idfue 2019. decembeľ 31. napjáig, Joubĺ Máľĺa adószámmal rendelkező magánszemély
részéreegészségcentrum(masszírozás) tevékenységcé|jźra,a közos költséggel
megegyezo, ahatározathozata| időpontjában24.000,- Ft/hó + Afa béľleti+ közüzemi- és
kĺilön szo|gźitattsi díjak összegen, amennyiben a kéľelmező külĺjn megállapodásban
vtĺI|a|ja a béľbeadóra vonatkozó munkálatok saját ktiltségéntöľténő kivitelezését.

2.) amennýben

bérleti szerzóđésaláírásźń követő
okát
nem je|zi ez időn belül, a bérleti
12 hónapon belül nem újídafel, vagy a késedelem
díj a bérleti díj ťĺzetéskezdő időpontjátó| 54.333,- Ft/hó + Afa béľleti-, köztizemi és
kiil ĺinsz o1 g źtltatási díj ak ö s szegre em elkedi k.
a kéľelmęző az 1.) pont szerinti helyiséget a

3.) Joubi Mttna adőszttmma| ľendęlkező magánszemélynek tudomásul kell vennie, hogy a
béľletijogviszony idotartama alatt és azt kovetoen Sęm élhet bérbeszámítással, és a
felúj ítás költségét s emmilyen j o gcímen nem követe|hęti az onkormányzattól.

4.) abérleti szerzódés

nem hosszabbítható meg az onkormányzattulajdonában á||ő nem lakás
céIjźtraszolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźtmu

Budapest Józsefuaľos onkormányzati rendelet 29. $-a a|apján, hanem a béľletijogviszony
meghosszabbításttra iľányuló kérelem esetén a béľleti díj mértékéľőlaBizottság dönt.

s.) a bérleti szerzőđésmegkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonában á11ó nem
lakás céljáraszo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (vI. 20.)
szźmílBudapest Jőzsefvárosi onkormányzatireĺdelet t4. $ (3) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetésétvál.Ialja a leendő béľlo.
nem
lakás cé\jára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20t3. (VI. 20.)
sztlmű Budapest Józsefuarosi onkormanyzati rende|et |7. $ (4) bekezdésę a|apján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nýlatkozat aláirźlsát vállalja a leendő

6.) a bérleti szerződés megk<itésénekfeltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában

bérlő.

Felelős:

Kisfalu Kft iigyvezető igazgatő

}Jatźtridő 2014.

december

1.

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjara
nem indokolt

honlapon

hirdetőtáblan

Budapest, 2014. november 18.
Tisztelettel:

Ż

ňb

Kovács
ĺjgyvezető igazgatő
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