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I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése
I

.)

Az Önkormány zat lĺilajdonát képezi a Budapest VIII. keľület' Rákóczi út 59. szám aLatti, 346f8l0l N7
hĺsz.ú,udvań bejáratu, Ířjldszinti, 54 m2 alapteľületiĺ nem lakás célúhelyiség' amely az ingat|an
ĺyi|vántartásban iroda besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkomźnyzatiHázkeze|o Iľodája a fenti helyiséget 20|2. ápi|is 03-án vętte biľtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség rossz mtĺszaki állapotú, (2) besorolású,
ľendeltetésszeruhaszná|atra szabványos elektľomos mérőóľa felszeľelése után alkalmas.

A

vizőráva| rendelkező helyiségľe az Öĺkormányzat kĺjzös költség ťlzetésikötelezettsége:

7.835'- Ft/hó.

f.) Az onkormányzat tulajdonátképezí a Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi út 59. szám a|atti,3462810ĺN8
hľsz-ú,udvań bejáratls, füldszinti, |9 mz a|apterületiĺ nem lakás célúhelyiség, amely az ingat|anny I|v ántaĺĺásban iroda

b es

oľo lás sal s zerep el.

ányzati Házkeze|ő lľodája a fenti helyiséget 2013 ' jaruár 28-án vette birtokba. A
jegyzőkonyv
tanúsága szerint a helyiség közepes miĺszaki állapotú, (3) besorolású,
birtokbevéte|i

A Kisfalu Kft. onkom

rendeltetéss zeru hasznźllatľa alkalmas.

AvizőranélkÍili helyiségre azorlkormányzatkőzos költség fizętési kĺjtelezettsége:5.035,- Ft/hó.

BARBAROS AGAT Kft. (cégjegyzékszám:Ol 09 187708; székhely: 1081 Budapest, Lutheľ u.2.: ađőszám:
f48871'57-2-4f; képviseli: Agat Ayhan ügyvezeto) kéľelmetnyújtott bę a 346f8l0lN7 hrsz-ú helyiség
tekintetében raktár, a 346f8l0lN8 hľsz-ú helyiség tekintetében pedig iroda tevékenység céIjźlrat<jfténő
bérbevételénekügyében' A kéľelme\<hez a szükséges iratok becsatolásra kerültek. A társaság a helyiségeket
fe|ujítaná, mindkét helyiségben a villany- és vízszere|ési munkálatok elvégzésétsaját koltségen vá||a|ná.

Házkeze|ő Iroda tájékońatása szerint a 346f8l0lN7 |lrsz-í helyiségben a ra|ł'ározási
tevékenységmegtartása mellett a bérbeadót terhelő munká|atok összege 180.780,- Ft + Afa, a 3462810lN8
hrsz-ú helyiségben ugyanęz I47.75o,- Ft + Afa

Az onkoľmányzati

A Kft. ĺigyvezetóje kéľelmébenleírja, hogy

a Budapest VIII. kerület, Rákóczi tlt 59. szźm alatt működik az

üzlete (gyľos sütő), valamint ugyanebben a házban lakik, ezélt szeretné a 34628l0lN8 hrsz-ú helyiséget
iroda cé|jára, valamint a 34628l0lV7 hrsz-ll helyiséget raktározás céIjára bérbe venní. Továbbá szeľetné, ha
is tudnák használni.
az alka|mazottai a helyiségeket öltözőnelďzuhanyzőnak
Barbaros Agat Kft. bérleti dij aján|ata a 34628ĺ0lN7 hrsz-tl helyiségre nettó 38.000,- Ft/hó
3462810ĺN8 hľsz-úhelyiségre pedig 18.000,- Ft/hó + Áfa.

A

Az Önkormányzati Házkeze|o

+

Áfa,, a

Irodája a beadott áraján|at a|apján éľtéknövelő beruházásnak minosíthető
(béľbeszámításialap) összeget a 34628l0ĺN7 hrsz-u helyíségtekintetében nettó 180.780,- Ft-ban
(villanyszerelési munkálatok), a 34628l0lV8 hrsz-ú helyiség vonaÍkozásában nettó |47.750,- Ft-ban
(villanyszerelési munkálatok), a két helyiségre összesen nettó 328'530'- Ft-ban állapította meg.

l. évi CXCVI.
végľehajtást
minosül,
a
Táľsaság
ellen
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źttláthatő szeľvezetnek
índított2014. szeptember 26. napjáĺ a NAV Keletbudapesti Adóigazgatősága Hátra|éhkezelési osztálya,
amely eljáľás még nem zárult le. A kérelmező nyi|atkozata szeint a végrehajtás 130.000,- Ft összegľe folyik,
amely 60 napon belülkifizetésre kerül.

A

benyújtott iľatok alapján megállapítható, hogy akére|mezo a nemzeti vagyonról sző|ő 20|

A3462810ĺN7 hrsz-il helyiség foľgalmi értékęa Grifton Property Kft.2014. augusztus Z9-énkészített,és az
f0|5. ápri|is 29-éĺla\łla|izátt éľtékbęcslésea|Ąán: 8.500.000'. Ft. A kérelmezo
részéretörténő béľbeadás esetén azudvan helyiségben történő rakÍározás tevékenységhezlrrrtoző bérleti díj
szorző 6 oÁ, az{gy számĺtott havi béľletidíj 42.500,. Ft/hó + Áľa.

ingatlanszakértó á|tal

Az

üľes, legalább f4 hőĺapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj 50
az így csiikkentett bérleti díj összege 2|.250'- Ft + Afa'

%o-ka|

csökkenthető,

A3462810ĺN8 hľsz-úhelyiség forgalmi értékea Grifton Property Kft. fol4. augusztus 29-énkészitetÍ',és az
ingatlanszakéÍtő źL|taI2015. ápľilis 29-én a|<tuaIizá|t éľtékbecslésealapján: 3.200.000'. Ft. A kérelmező
részéľetöľténo bérbeadás esetén az iroda tevékenységhez Íartoző bérleti dij szorző 8 %o, az így számított havi
bérleti díj 2|.333,- Ft/hó + Áfa.

'

üres, legalább 24 hőnap1a nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a béľlęti díj 50 oÁ-ka|
csökkenthető , az igy csökkentett bérleti dĺj tisszege 10.667,. Ft + Afa.

Az

Javasoljuk a 34628lOlN7 hrsz-u helyiség bérbeadását a BARBAROS AGAT Kft. részéreraktározás
tevékenýségcé|jfua,határozat|an időľe, 30 napos felmondási idővel ęsetében 38.000,- Ft/hó + Áfa béľletĺ-,
kö

nizęmi é s különs

Javasoljuk

zo

|gá|tatásí díj ak

a 346f8l0lN8

ö s s ze

gen.

hľsz-ú helyiség bérbeadását

a BARBAROS AGAT Kft.

részéreiľoda

tevékenység cé|jára,határozatlan időre, 30 napos felmondási idővet 18.000,- Ft/hó + Áfa béľleti- ,kozizemi
és kÍilönszolgáltatási díjak összegen. A bérleti szeľződés feltételekéntjavasoljuk kikötni, hogy a kérelmezo
nullás igazolással igazo|ja a NAV Íartozás kiegyenlítését.

Javasoljuk a kéľelmező bérlet díj aján|atait elfogadni, tekintve, hogy a helyiségek üresen állnak, és a
kérelmezo azokat saját költségén felújítja.
II.

A beteľjesztés indoka

A nem lakás célúhelyíség bérbęadásához bérbeadói

döntés szĺikséges, amely döntés meghozata|tra a Tisztelt

Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzĺigyihatása

A mielőbbi

bérbeadásból befolyó bérleti díj feđeznéaz Onkotmźlnyzat kozös költségét, és plusz bevétele is
származna, továbbä a béľloa helyiségben e|végzi a bérbeadóra vonatkozó felújításímunkákat, ęzá|tal' növeli
a helyiség értékét.Amennyiben nem adja béľbęa helyiséget azonkormátyzat,kiadásként továbbra is közos
költség f,rzetési kotelezettség terheli.

A döntés pénnjgyi fędezetet nem ígényel.
Ahatározati javaslat elfogadása af0I5' évi bérleti díj bevételt pozitívanbefolyásolja.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľaszolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló

35l20I3. (VI. 20.) számu rendelet 2. $ (1) bękęzdése értelmébena Kt. - a rendelętben meghatározottfę|adat- önkormányzati bérbeadói dĺjntésľea Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

és hatáskör megosztás szerint

A lakások és helyiségek béľletére,valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szőlő 1993'
évi LXXVIil. törvény 38. $ (1) bekęzdésę értelmébena fęlek a helyiségbéľösszegében szabadon állapodnak
meg.

A

Rendelet i4. $ (1) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méftékérőla béľlő kivá|asńása soľán kell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzatrészétő| tör1énik az
ajźnlattéte|, a helyiség bérleti díjának mértékéta Képviselő-testület határozatában megállapított bérleti díjak
a|apján kell meghatározni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a
képviselő-testü|eti határozatban foglaltaktól csak akkoľ téľhet el, ha a kérelmezóbérl'eti díj ajánlatot tett.

A Képviselő.testület

24812013. (VI. 19.) számuhatározatának II. fejezet 7. pontja értelmébęn a helyiségbér
alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. máshatározata szerint aktua|izá|t beköltözhető foľgalmi
értékszo|gáI. Ahatározat 8. pontja alapjáĺ a helyiségbeĺvégezni kívánt tevékenységfigyelembevételévęl
történik a bérlęti díj meghatározása, az udvan foldszinti ruktározás tevékenységhez tartozo szorző 6 o/o, az
iroda tevékenységhez taĺtoző szotző 8 oÁ.

A

Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)
bekezdés a|apjánközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot aláírni.

Fentiek alapjtn kérem a Tisztelt Yćlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy

a fenti

helyiség

bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen'

Határozttijavaslat
év. ('.'hó....nap)' számíYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási

1.)

VIII. keľĺilet,34628l0lN7 he|yrajzi számoĺ nyilvántartott, Budapest VIII.
keľület, Rákóczi út 59. szám a|aÍt elhelyezkedő,54 m2 alapteľületű, i.iľes, önkormányzati tulajdonú,
udvaľi bejáratú, földszinti helyiség bérbęadásához hatfuozatlan idoľe 30 napos felmondási idővel a
BARBAROS AGAT Kft. részéľe,ra|ď'ározás tevékenység céIjára,38.000,- Ft/hó + Áfa béľletĺ+
konizęmi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen.
hozzájáru| a Budapest

Felelos:

Jó

Hatáľido:

2.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

z s

efu áro

s

i G azđá|kodási Közp ont Zrt.

v agy

oĺgazdálko

dás

i igazgatőj

a

2015. auzusztusfS.

hozzájáru| a Budapest VIII. kerület' 3462810/Á/8 helyrajzi számon nyílvántartott, Budapest VIII.
keľület, Rákóczi út 59. szílm a|att elhelyezkedő,19 m2 alapteľtiletű, üres, önkoľmányzati tulajdonú,
udvari bejáratu, ťoldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre 30 napos felmondási idővel a
BARBAROS AGAT Kft. részére,iroda tevékenység céIjźra,18.000'-Ft/hó + Afa bérletĺ+ közĹizemiés ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős:
Határido:

3.) a

Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagy ongazdálkodási igazgatőj a
20i5. auzusztus 28.

határozat 1.) és f.) pontja szeľinti bérleti szerződés megk<itésének feltétele a
NAV által kiadott nullás igazolással történő bizonyitása.

NAV

tal"tozás

kiegyenlítéseés annak

Felelős:Józsefuárosi

Hatáľidő:

4.)

hozzájáru| a batározat 1') és 2.) ponda szeńnti önkormányzati
helyiségek felúj ításához.

Felelős:
Hatáľido:

5.)

Gazdá|kođási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja

2015.augusztusf8'

Jó

z

sefu áro

s

i G azdáIko dási Kö

zp

ont Zľt. v agy oĺgazdá lko

tulajdonú nem lakás célúszolgáló
dá

s

i

igazgatőj a

2015. augusztus23.

ahatározat 1.) és 2.) pontja szeľinti bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy a kérelmező a bérleti
szęrzódés mellékletétképezo külön megállapodásban vá||a|ja a he|yiségek saját költségén tofténő
felújítását, továbbá tudomásul veszi, hogy aberuházásainak összegét sem a bérletíjogviszony alatt, sem
a bérletijogviszony megszűnésétkövetően a béľbeadón semmilyen jogcímen nem követelheti.

Felelos:
Hatáľidő:

6.) felkéri a

Józs efváro

s

i

G azdá|ko dá

2015. aususztls23.

s

i Közp ont Zrt'

v agy

ongazdálkodási igazgatőj a

Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a \atározat 1.) és 2.) pontja szerinti bérleti
szerzodések megkötésére, amelynek feltétęle, hogy az onkormányzat tulajdontlban áI|o nem lakás
céIjára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI' 20.) szźlmű Budapest
Józsefuáľosi Önkományzati ľendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi béľ|eti díjnak megfelelo óvadék
megfizetését,valamint a 17' $ (4) bekezdése alapján kőzjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi|atkozat a|áírását vállalja a leendő bérlő.

Felelős:

Józsefu áro sí G azdálko

Határidő:

2015. október31.

dá

si Kĺizpont Zrt. v agy ongazđáIko dási i gazgatőj a

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKözpontZrt.
A lakosság széles k<jrét éľintő döntések esetén javas|ata akozzétételmódjáľa
nem indokolt

honlapon

hiľdetótábIán

Budapest, 2015. augusztas I7.

v agy

Kovács ottó
ongazdálko dá s i igazgatő
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