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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállĺĺs és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vI[., 35456l0lV4 és 35456ĺ0lN35 he|yrajzí számon
nyilvántartott, Budapest VIII., Kálváľĺa tér 19. szám a|atti,24 + 4f m', összesen 66 m2 alapteľületiĺ, utcai
bejárati, foldszinti nem lakás célú osszenyitott helyiségek. A 35456l0l1J4 hľsz-ú helyiség az ingat|an-
ny1|vántartásban lakás' mig a 3545610lN35 hľsz-ú helyiség üzlethelyiség besorolású.

A onkoľmányzati Házkeze|ó |roda az ingatlant 2014. március 24-én vette birtokba. A biĺtokbavételi
jegyzőkönyv, a rendelkezésľe álló képek és a 20|3. november 29-én késnjlt értékbecslés alapján a
helyiségek kozepes állapotúak, nagyobb fe|újításľa szoľulnak, (3) besorolásúak, ľendeltetésszenĺ haszntiatra
alkalmasak.

A Deák Család Kft. (székhely: 1089 Budapest, Kál'vánat& 79.; cégjegyzékszám:0|-09-939303; aďősztlm:
f2693509-2-42; képviselő: Maktabi Yousef ügyvezető) f0I4. ápn|is 16-án kérelmet nýjtott bę a fenti
helyiségek iľodai tevékenység, raktározás cé|jára történő béľbevétele kapcsán. A Bizottság 70112014.
(vI.23.)számuhatározatábanazoĺlbannem járulhozzáabérbeadáshoz.

A Kft' 2015. június 05-én ismételten béľbevétęli kérelemmel fordult Társaságunkhoz a fenti helyiségek
ruktározźts céIjára tĺjfténő bérbevétele kapcsán. Kéľelmében saját költségęn a Kft. vá||a|ta a helyiség kisebb
felújítási munkálatait (festés, csempe javítás) legfeljebb 50.000,- Ft összegben. A Kft. bérleti đíj aján|ata a
kéľelemben 30.000'- Ft.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kére|mező a nemzeti vagyonľól szó|ó 2011. évi CXCVI.
töľvény 3. $ (l) bekezdés 1' pontja szerint éLt|áthato szeľvezetnek minosül.

A Dęák Család Kft' ügyvezetoje 20| l . szeptember 28-ig Deák Lźszl'ő volt. A 2010. évben az egyszerusítetÍ'
éves beszámoló mérleg adatai szerint a Kft. jegyzett tokéje 600e Ft-volt' majd még abban az évben
lecsĺjkkent 376ę Ft-ra, a nettó árbęvételę 1.l91e Ft volt, az évet -f24e Ft veszteséggeI zárta' A Kft. új
ugyvezetője 201l-ben Maktabi Yousef lett. A cég 20II., f0|2. és 2013. évben nettó árbevétellel nem
ľendelkezett, asaját tokéje -124e Ft volt.

A Deák Család Kft. béľli a Budapest VI[., Kálvána tér 19. szám a|atti (35456l0lV33) f5 m2 alapterüIetű
nem lakás célú helyiséget az 1998. április 18-án kotött, határozat|an időre szó|ó bérleti szerződés a|apján
üzlet' kereskedelmi tevékenység cé|jźlra. A fęnti helyiségre a Cégnek 2015' július 3t-ig2.249,- Ft béIlęti díj
tartozásavan.

A vizőra nélktili helyiségek után aZ onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége:
7.9I0,- Ftlhó + 13.930,- Ft/hó, összesen 21.840,. Ft/hó.

A GRIFTON Property Kft. 2013. novembeľ 29-éĺ készített, majd 2015. június 15-én akíua|izá|t
értékbecslése a|apján a nem lakás célú helyiségek forgalmi értéke: 10.900.000'- Ft. A forgalmi érték
I00 %o-ának Íigyelembevételével, a helyiségbeĺ végezni kívánt raktáĺozás tevékenységhez tarÍoző 8 %-os
szorzőva| szálmított havi nettĺí béľleti díjz 7f.667..-Ft.



Az üres legalább 12 hónapja, de legfeljebb f4 hőnapja nem hasznosított helyíség esetében a bérleti díj
önkormányzati érdekbol legfeljebb 30 o/o-kaI csökkenthető. Az így csökkentett nettó havi béľleti díj:
50.867,- Ft.

Nem javasoljuk a fenti helyiségek bérbeadását aDeák Család Kft. részére raktározás cé|jára, tekintve, hogy
a helyiségek adottsága _ kisebb ľáfordítással - lehetővé teszi a helyiségek bérbeadásátjövedelmező, uz|eti
tevékenység céljára is.

A 35456l0lV4 hľsz-ú lakást a Józsefuárosi onkormányzat |I-f757l|991, számu határozatával a
lakásállományból törölte, azőta nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségként került hasznosításra. A funkcióváltás
azingat|an-ĺyi|vántartáSonnemkeruLtáÍvezetésre.

A 35456l0lV4 Łlrsz-tl ingatlan tekintetébęn szükséges döntést hozni a funkcióváltással kapcsolatban,
tekintettel arra, hogy az onkormányzat 1991. évi haÍározata már nem alkalmas az iĺgatlan-nýilvántartás
adatainak módosítására, tovźtbbá az a|aplngatlan csatolással megszűnt és önálló lakásként nem hasznosítható.
Javasoljuk, hogy a lakás funkció megszűntetésével azingat|an a továbbiakban egyéb helyiség megnevezést
kapjon.

A funkcióváltás ingatlan-nyilvántartáson tcifténő átvezetése koľábbi tapasńa|ataink alapján a társasház
tulajdont a|apitő okirat módosítása nélkiil is megvalósithatő, de tekintętte| ana, hogy a 3545610lN4 hĺsz-ú
önálió albetét a csatolással megszűnt, az eljáró építési hatóság a hatósági bizonyitvány kiállítását az a|apitő
okirat módosításához kötheti. Amennyiben az épitési hatóság a társasház tulajdont a|apítő okirat
módosításához kĺjti a funkcióvá|tás áwezetését, úgy az onkormányzat részérő| az onkormányzat és
Társaságunk között fennálló vagyongazdálkodási szeruódés 85. pontja alapján 45.000,- Ft + Áfďalbetét,
fedezetet igényel. Az épület 36 albetétbő| á||, így az alapítő okiľat módosítás költsége összęsen 1.620.000,-
Ft + Afa. Az,hogy a funkcióváltáshoz sziikséges hatósági bizonyítványt az épitési hatóság kiállítja-e, vagy a
társasház tulajdont a|apítő okirat módosításához köti, csak akkor derül ki, ha a hatóság a helyszíni szemlét
me gtartotta már. EŁlhez a fu nkcióváltási folyamat megindítása szükséges.

Javasoljuk, hogy a Tisaelt Bizottság járuljon hozzá a funkcióváltás ingatlan-nyilvántartáson töľténő
átvezetéséhez. Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben az építési hatóság a funkcióváltást a társasház tulajdont
alapító okiľat módosításához koti, az ingatlanokat a jelenlegi állapotukban és ingatlan-nyilvántartási adatok
szerint, üľęsen étékesítse, tekintettel a felmertilo költség nagyságáľa, és az a|apító okirat módosításának
időbeli elhúzódásáľa, Azértjavasoljuk az elidegenítést, meľt a bérleti szerződést az ingat|aĺ-nyilvántartás
szerinti funkció miatt, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségľe vonatkozóan akozjegyző nem foglalja okiratba,
így az onkormányzat számára az esetleges bérleti díj hátľalék behajtása hosszadalmas, elhúżóđo folyamat
lesz.

n. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshoz bérbeađoi dontés, míg a funkcióváltáshoz tulajdonosi đöntés szükséges, amely
döntések meghozata|ára a T isneh Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A javas|at elfogadásával elkeľülhető, hogy a helyiséget esetlegesen nem rendeltetésszerűen hasznosítják,
továbbá a kiürítéssel kapcsolatos kĺiltségek behajthatatlanság esętén az onkormáĺyzatot tęľhelnék.
Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is kĺizös költség fizetési
kötelezettség terheli.

Ahatározati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkormányzat2OI5. évi béľleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnigyi fedęzetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35120|3 ' (VI' 20.) szttmu Budapest Józsefuáros onkormányzati renđę|et (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (l) a
Kt. - a rendeletben meghaÍározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre
a Y ár o s gazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az e|idegenitésükľe vonatkozó egyes szabályokľól sző|ő 1993.
évi LXXVII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a fęlek a helyiségbér cisszegében szabadon állapodnak
meg.



A Rendelet i4. $ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéľől a bérlő
kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő| tör.ténik az aján|attéte|, a
helyiség bérleti díjának mértékét a Kt' határozatában megállapított bérleti dĺ1ak a|apján kell meghatározni. A
hatáskörľel rendelkezo bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-testtileti hattrozatbaĺ
foglaltaktól csak akkoľ téľhet el, ha a kérelmező bérleti díj aján|atot tett.

A248lf0|3. (VI. 19.) számu Képviselo-testület határozatának II. fejezet 7. poĺtja értelmében a helyiségbér
alapjául a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Kt. mźshatározata szeľint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi
éľték szolgál. A 8' pont alapján helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembe vételével történik a
bérleti díj meghatározása, amely alapján arakÍározás tevékenységheztartoző szorzo 8 oÁ.

Képviselő-testület 8. a.) pontja értelmében az üres legalább 12 hőnapja' legfeljebb f4 hőnapja nem
hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj önkormáĺyzati éľdekbol legfeljebb 30 %-ka|
csĺjkkenthető.

A Képviselő-testület f48l20l3. (VI. 19.) számllhatározatának VII' fejezet 31. pontja értelmében a bérleti díj
méľtékéről, és megfizetésének titemezéséľő|, vagy bármilyen más bérleti díjat éľintő kéľdésben béľbeadói
dĺjntésre van szükség a béľbeadással megbízott vagyonkezelo szervezet javaslatára az Onkormányzat
TulajdonosilBéľbeadói jogokat gyakor|ő szewezeÍe dönt.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő béľlő a bérleti szeľződés megkötését megelozően koteles a

béľbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelo osszeget óvadékként megflzetni, valamint a 17' $ (a)

bekezdés a|apjánközjegyző előtt egyotdalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek alapjźln kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásávalkapcsolatos döntését meghozni
szíveskeđjen.

H:atározúi javaslat

.év. (...hó...'nap)' szźlműYérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) nem jdrul hozzd a Budape.st VIII., 35456ĺ0ĺN4 és 3545610lA135 helyrajzi számon nyilvántartott, a

Budapest VIII. keriilet, Kálváriatér |9. számalatti,24 + 42 m', łisszesen óó m2 alapteľületű utcai
bejáratú, földszinti nem lakás célú összenyitott helyiségek bérbeadásához a Deák Család Kft. részére
ĺ aktár o zás tevékenys é g c éLj ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatő
Hatáľidő: 20 1 5. augusztus 28.

2.) a Budapest VIII., Ká|vána tér |9. szám a|atti, 35456l0lV4 he|yrajzi számű lakást a lakásállomttnybő|
tĺjrli, és a továbbiakban nem lakás céljára szo|gáIő helyiségként tartja nyilván.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. augusztl,s 28.

3.) felkéri a Józsęfváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt{, hogy az onkormányzat képviseletébęn, az
Önkormányzat illetékmentességének igénybevételével járjon e| az épitéstigyi hatóságná| a hatósági
bizonyítvány kiállítása érdekében, majd kérje a Földhivataltól a funkcióváltás átvezetését.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: f0I5. szeptember 30.

4.) amennyĹben az eIjárő épitési hatóság a Budapest VIII., Kálvána tér 19, szám aIatÍi, 35456l0lV4
he|yrajzi számú lakás funkcióváltásának ingatlan-nyilvántaľtáson töfténo źlŃezetését a társashtv
tulajdont alapító okirat módosításához koti, az egybenyitott 3545610lł4 és 3545610lł35 hĺsz-ú,
összesen 66m, a|apteľületű, helyiségeket üresen' jelenlegiá|lapotukban és ingatlan-ny1|vántartás szerinti
adataikkal eliđegeníti' Felkéń a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt-t az iĺgatlaĺok elidegenítéséľe
vonatkozó javaslat megtételére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľido: az épitési hatóság nyi|atkozatźlt követoen



A döntés végľehajtását végzó szeľvezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodźĺsiKőzpoĺtZrt.
A lakosság széles köľét éľinto döntések esetén javas|ataaközzétételmódjáľa

nęm indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2015. augusztus 17.

honlapon

Kovács ottó
v agy ongazdálkodá s í igazgatő
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