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Tisztelt Y ár osgazdátlkodási és Pénzĺigyi Bizottsá

I.
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Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Visĺ I. u. 4.

szám a|atti,3sg38ĺ0ĺN3 hĺsz-ú,
pinceszinti
utcai bejáratú,
39 m2 alapterĺiletű nęm lakás célúhelyiség, amely az ingatlan-nyilvántartásban
egyéb helyiség besorolással szerepel.

A

fenti helyiséget

a

Szövetség

a

Nemzetért Alapítvány bérelte a Gazdasági, Kerületfejlesztési és

Kozbeszerzési Bizottság 54812008. (04'08.) számll határozata a|apján a 2008. április 24-én keLt határozott
idejű, 2013. decembeľ 3l-ig tarto béľletiszerződés alápján, ra|<tározás cé|jára. A bérleti szerződés
megkötésekor az A|apitvány a helyiségľe35.100,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzetett.

Avizőrás helyiség ltán az onkormányzatközos költségfizetési kötelezettsége cisszesen: t1.f32,- Ft/hó.

A fenti helyiségek jelenlegi

nettó havi hasznáIati dija:

|2.629,-Ft.

Nyilvántartásunk szerint 2015. június 30-ig |8.777,- ľ't használati díj és késedelmi kamat tartozása van az
Alapítványnak.

A

Szövetség a Nemzetért Alapítvány (székhely: 1089 Buđapest, Visi I. u. 6', nyilvántartási szám:
19249l20If, kuratóriumi elnök: Lász|ó Tamás) 2014' dęcęmber 10-én kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kfthez, a fenti helyiség tekintetében új bérleti jogviszony létesítéseügyében, csokkęntett béľleti díjon, mert civil
szeľvezetkéntanyagi lehetőségeik szeľények.A kérelemhez szükséges iľatok (0-s igazolás, szakmai
beszámo|ő, szakmaí terv) _ többszöri hiánypótlásra való felszólítás ellęnéľe- nem kerĺiltek bęcsatolásra,
továbbá az Alapitváĺynak tartósan volt használati dij tartozása.

Az Ingat|anvagyon-kataszteľi nyilvántaľtás szeľint a helyiség becsĺilt és ingatlanszakértő á|tal20|5. jlilius
Zl-én aktua|izá|t foľga|mi értéke:1.346.000 A kérelemľe történő bérbeadás esetén a raktározási

tevékenységhez tartoző bérleti díj szorzó 6 oÁ, az igy számított havi nettó bérletídíj 6.730'- Ft.

Javasoljuk a fenti helyiség újbóli bérbeadását a Szövetség a Nemzetéľt Alapítvány részére,raktározási
tevékenységcé|járahatározat|aĺ időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével 1|.23f,- Ft/hó + Áfa bér|eti +
konizęmi- és ktilön szoIgáltatási díjak összegen, azza|, hogy amennyiben a közös költség összege
megha|adja a béľletidíj osszegét, azt a közös költség összegéig meg kell emelni. A szerződés megkotésének
a feltétele, hogy a kéľelmező a bérleti szerzódés a|áírásáíga fennálló hátra|ékát kiegyenlítse

Nem javasoljuk a fenti helyiségvoĺatkozásában a Szövetség a Nemzetért Alapítvány részérea béľletidíj
kedvezményes béľ|etidíjon töfténo megállapítását' tekintettel arra, hogy a helyiségben ra|<tározási
tevékenységetvégez,igyaz nemfelel męgaf48l20l3. (VI. 19.) számu képviselő-testiiletihatározat27.c)
pontjában foglalt feltételeknek, továbbá a helyiség után fizetendő béľletidíj a javasoltnál nem lehet
alacsonyabb, mivel az önkormányzatot teľhelő közĺjs költség összege meghaladja a civil tevékenység esetén
szálmított legmagasabb, kezdő béľleti díjat, valamint a raktáľozás után számított béľletidijat is.

II. A beteľjesztés indoka

Úi

berleti jogviszony létesítésetekintetében bérbeadói döntés sztikséges, amely döntés meghozata|tra a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A

folyamatos bérleti díj bevétel az Önkományzat számára előnyös, a helyiséget a bérlő továbbľa is bérli és

karbantartja.

Amennyiben az onkoľm áĺnyzat nem járul hozzá az új béľletiszerzodés megkötéséhez. abéflő visszaadhatja a
helyíséget,így a helyiség után az Önkormányzatnakközös
költség fizetésiktjtelezettségekeletkezik és plusz
bevételi forrástól esik ęl. A helyiség újbóli bérbeadása is kérdéses'mivel nem lehet tudni' hogy mikor
lehetne új béľletiszeľződést kötni, éS egy új bér|ő fizetési moľálja is ismeľetlen, ami további kockázatot
jelent.
Ahatáľozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat2OI5. évi bérlęti díj bevételét.

A helyiség további bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.
fV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkorm

ányzattulajdonában

álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltéteteiľől szóló

3512013. (VI. 20') számu rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmébena Kt.

- a ľendęletben meghatározott fe|adatés hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot

j

ogosítj a fel.

A

Rendelet 14. $ (l) bekezdése aIapjáĺ a bérletídíjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijának
méľtékérőla béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| tofténik az
aján|attéte|, a helyiség béľleti díjźnakmétékéta Képviselő{estület határozatában megállapított bérleti díjak
a|apján kell meghatározni. A hatáskörrel ľendelkező bizottság a béľbeadói dĺjntésmeghozata|akor a
képviselő-testtileti határozatban foglaltaktól csak akkoľ téľhet el, ha a kérelmezobér|eti díj ajánlatot tett.

A

Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźtn a leendő béľlő a béľleti szeľzodés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó béľletidíjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)
bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalri kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláími.

A

Képviselő-testület 248lf0l3' (VI. 19.) száműhaÍározatźnak II. fejezet 7. pontja éľtelmébena helyiségbér
Kt. más határozata szerint aktua|izá|t bekolt<jzheto forgalmi
értékszolgá|. A határozat 8. pontja alapjáĺ a helyiségben végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével
történik a bérleti dij meghatározása, araktár tevékenységheztartoző szorző 6%o.
a|apjźtu| a he|yiségeknek a jelen hatźrozat és a

A Kt. hatĺĺrozat24. pontjaszeľint afizetenđó nettó béľletidíj egy hónapľajutó ĺisszege nem lehetkevesebb,
miĺt az onkormányzat áIta| társasházi közös és egyéb köItségként kifizetett ĺisszeg, ideéľtvea IV. és VI.
FF,JEZET alka|mazásának

esetét, továbbá bármilyen, a bérleti díjat éľintő kedvezmény esetét.

A Kt.

hatátozat f7. c.) pontja a|apjtn a keďvezményes béľleti díj megállapitásánáI az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbęadói jogokat gyakorló bizottsága az alábbi kritériumoknak megfelelő, Józsefuáros és a
józsefvárosi polgárok éľdekébenkifejtett tevékenységeket veszi figyelembe:
ca) kozérdek mentén, a Józsefuárosban működő önszerveződo közösségek, továbbá mtĺvészek és spono|ók
pá|yázatitámogatásárő| sző|ó f2l2011 (N.12.) önkormányzati rendelet 2' $ (1) bekezdésében
meghatározott közcélok elérése érdekébentörténik,
cb) önmagában is életképes,valós teljesítménýpľodukál,
cc) közszolgtL|tatási kapacitást VáIt ki, vagy eľősít meg.

Fentiek a|apján kérem a Tisaelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiségek újbóli
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hatírozĺtijavaslat
év. ('.'hó'...nap). sztmuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)

nem iáru| hozző a kedvezményes bérleti díj megállapitásához a Budapest VIII. kerület, 35938/0lN3
hrsz-ú he|yrajzi számorlnyilvántartott, Budapest VIII. kerület, Visi I. u. 4. szám a|att elhelyezked ő,39 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti helyiség vonatkozásában a Szövetség a
Nemzetért Alapítvány r észére'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiígazgatő
Határidő: 201 5. auguszĺus 28,

f.)hozzíjárul a Budapest VIII. keľület, 35938/0lN3 hrsz-ú heIyrajzi számon nyilvántaľtott' Budapest
VIII. keľület, Visi I. u. 4. szám a|att elhelyezkedő,39mz alapterületű önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratí, pinceszintí helyiség újbóli béľbęadásához határozat|an időľe, 30 napos fe|mondási idő
kiktitésévet a Sztivetség a Nemzetéľt Alapítvány részérerak<tározts cé|jára, tt.23f,- Fťhó + Áfa

béľleti+ közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen, azza|, hogy amennyiben a közos kciltség
összege meghaladja a béľletidíj összegét, ań a közos költség összegéig meg kell emelni. A szerződés
megkötésének a feltétele, hogy a kérelmező a bérleti szeľződés a|źúrásáiga fennálló hźttta|ékát
kiegyenlítse. Amennyiben a hátralék kiegyenlítéséľeezen hatáľidőig nem tĺjrténikmeg, űw a béľleti
szerződés megkötéséľe nem kerülhet soľ, a helyiségeket a használónak kiürítve, haladéktalanul az
onkormány zat birtokába vissza kell adnia.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt' vagyoĺgazdálkodási igazgato
Határidő: 201 5. augusfrls 28.

3.)felkéń a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkĺitésére,amelynek feltétęlę' hogy az onkormányzat tulajdonában á|Iő nem lakás cé|jźraszo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.f0.) számű Budapest Józsefváľosi
onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľletidíjnak megfelelő óvadék
megťĺzetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó elott egyoldalú kotelezettségvá|lalási
nyilatkozat a|äírásźivállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ'. vagyongazdálkodásí ígazgatő
Határidő: f0I5. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles korét éľintő döntések esetén javas|ataakozzétételmódjáľa
nem indokolt

honlapon

hiľdetőtáblán

Budapest, 2015. augusztus 17.
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