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Ti sztelt Y ár o sgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottság !

Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezo Budapest VIII., 35057ĺ0ĺN2 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Nagy Fuvaľos u. 2lB. sztlm a|atti,35 m2 alapterületű, utcai
bejźratű, frldszinti nem lakás célú helyiség bérlője volt a TECHNo-RPIM Kft. a 2013.
máľcius 08-án kelt, hatáľozatlaĺ időľe szóló bérleti szetződés alapján. A helyiséget ra|<tźrozás

céIjára hasznźija a volt bérlő és jelenleg is a birtokélban tartja. A helyiség az ingatlan-
nyí|vźntartásban ľaktár besoľolással szeľepel. A helyiséget magába foglaló éptilet 100 %-ban
onkormányzati tulajdonban van. A bérlő szerződéskötéskor 95.250,- Ft nem kamatozó
óvadékot ťlzetett, amely nem keľült felhasználásra.

A fenti helyiség után az onkormányzat izęme|tetési költségfizetési kötelezettsége: 4.673,-
Ft/hó,.

A TECHNO-PRIM Kft. béľleti szęrződése a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt f0I4,
novembęr 30. napjára felmondásra keľült. A vo|t bér|ó a közjegyzői okiľatba foglalt
felmondásban szereplő, valamint a f014, decembeľ 01. napjátóI 2015. június 30. napjáig
esedékes hasznźiati đíj tartozásźt rendezte. A fenti helyiség vonatkozásábanf015. július 31-ig
3 4.7 27,- Ft tatozást taftunk nyilván.

A35057l0lV2hĺsz-u helyiség tekintetében a Gľifton Propeľty Kft.2015.július 27-én készült
éľtékbecslése szeľint, a helyiség forgalmi étéke: 4.200.000'. Ft. A helyiség bérleti dija a
forgalmi éľték 100 oÁ-tnak figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez
tartoző (raktźrozás) 8 %-os szorző a|ap1áĺ a sztlmitott béľleti díj osszeg: 28.000,. Ft + Afa.

Jelenlegi nettó havi használati díj előíľás: f5.425,-Ft.

Az onkormányzat tulajdonát képező Budapest VIII., 35057l0/N6 he|yrajzi számon
nyilvántartott, a Budapest VI[., Nagy Fuvaľos u. 2lB. szám a|atti, !3 m2 a|apteriiletű, utcai
bejtnatÚ, ťoldszinti nem lakás célú helyiség béľlője volt a TECHNo.RPIM Kft. a 2013.
máľcius 08-án kelt, határozat|an időre szóló bérleti szęrzódés a|apján. A helyiségetraktźrozźs
cé|jára haszná|ja a volt béľlő és jelenleg is a biľtokźban tartja. A hetyiség az ingat|an-
nyllvtlĺtartélsban tizlet besoľolással szeľepel. A helyiséget magźlba foglaló épület I00 %-ban
onkományzati u|ajđonban van. A béľlő szerződéskötéskoľ 38.100,- Ft nem kamatoző
óvadékot fĺzeteIÍ, mely nem került fe|használásta.



A fenti helyiség utźn az onkományzat üzemeltetési költségfizetési kotelezettsége: 1.476,.
Ft/hó.

A TECHNO-PRIM Kft. bérleti szęrzodésę a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt f014.
szeptembeľ 30. napjára felmondásra kertilt. A volt béľlő a közjegyzoi okiratba foglalt
felmondásban szereplő, valamint a 2014. decembeľ 01. napjátó| 2015. június 30. napjáig
ęsedékes használati ďij tartozźstlt ľendezte. A fenti helyiség vonatkozásában2015. július 3l-ig
I2.9 I 6,. Ft taftozást taľtunk nyilván.

15. július f7.én készĹĺlt
helyiség béľleti díja a
kívánt tevékenységhez
12.667.- Ft + Afa.

Jelen|egi nettó havi használati díj e|őírás: 10.170"- Ft.

A TECHNO.PRIM Kft. (adószźm: 13070498-2-42; székhely: 1084 Budapest, Nagy Fuvaros u.
2/B. képviselő neve: Háľi Csaba) kéľelmet nýjtott be a fenti helyiségek újbóli béľbevétele
kapcsán. A kérelemhez szükséges iratok becsatolásľa keľültek.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy a kérelmező a nęmzęti vagyonról szóló 201 l. évi
CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés l. pontja szeľint ét|źthatő szervęzętnek minősül. Az opten
Cégtáľ tanúsága szerint a táľsaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban, adóbevallási kötelezettségének 20II',201f . és 2013. évben ľendben eleget tett.

Javasoljuk a 35057l0lNf hrsz-u helyiség újbóli béľbeadását a TECHNO-PRIM Kft. ľészéľe
rakttrozás tevékenység cé|jára,hatźrozat|an időre, 30 napos fe|mondási idő kikötésével 28.000,-
Ft/hó + Afa bérleti ł könjzemi- és ktilĺjn szolgáltatási díjak összegen, amerľryiben a tartozásźú
kiegyenlíti.

Javasoljuk a 35057l0lN6 lrsz-tl helyiség újbóli bérbeadását a TECHNO.PRIM Kft. részére
raktározźs tevékenység cé|jára,hatérozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötéséve| lf .667,-
Ft/hó + Afa béľleti + könizemi- és ktilön szo|gáltatási díjak összegen' amennyiben a tartozźsźtt
kiegyenlíti.

il. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbęadáshoz bérbeadói döntés szfüséges, amely dontés meghozataIára a Tiszte|t
Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a helyiségek újbóli bérbeadását, mivel a bérbeadásból befolyó béľleti dij feđezi az
onkományzat üzemęltetési költség fizetési terhét, azon feltilplusz bevételt is jelent. Amennyiben
a helyiség birtokbavételre keľül, az onkormányzatnak kiadásként havonta üzemeltetési költség
fizetési kötelezettsége keletkezik, bevétele nem, tovtbbá a helyiség műszaki á|Iapota a
kihasználatlanság miatt folyamatosan romlana.

A bérbeadás kedvezően befolyáso|ja az onkormányzat2015. évibérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnl;gyi fedezętęt nem igényel'

IV. Jogszabályi kłiľnyezet

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló nęm lakás cé|jára szo|gá,|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiľol sző|ó 3512013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefváros Önkormányzati rendęlet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (l) a Kt. - a rendęletben meghatározotÍ feladat- és hatáskor
megosztás szeľint - önkományzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdźllkodási és Pénztigyi
Bizottságot jogosítj a fel.

A35057l0lN6hrsz-u helyiség tekintetében a Grifton Property Kft. 20
éľtékbecslése szeľint, a helyiség foľgalmi értéke: 1.900.000'- Ft. A
foľgalmi érték 1 00 o/o- ának f,rgyelembevétęlével, a helyiségb en v égezni
tartoző (raktáľozás) 8 %-os szorző alapjtn a szźtmitott bérleti díj összeg:



A Ręndelęt l4. $ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a
bérlő kiválasztása során kell megál|apodni. Amennyiben az Önkormányzat részérőI tórténik az
ajánlattétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Kt. határozatában megállapított béľleti díjak
a|apján kell meghatátozni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor
a képviselo-testĺilęti határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti díj
ajánlatot tett.

A béľleti díj megállapítása248lf013. (VI' 19.) számű Képviselő-testĺileti hatátozaÍ (továbbiakban:
Képviselőtestületi hattrozat) szerint történik. A Képviselő-testtilet hatźnozat 7. pontja a|apján a

helyiségbéľ a|apjtn| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatátozata szeľint akť.:alrizźit

beköltözhető forgalmi értéke szolgál. A Képviselő-testt'ileti határozat II. fejezet 8. a.) pontja

értelmében, a helyiségbenvégezni kívánt tevékenység Íigyelembevételével töfténik a bérleti díj
megbatźrozása, raktáľozás tevékenységhez tartozó szorző 8 %o.

A Rendelet 34. $ b) pontja értelmében amennyiben a felmondást követően, a bérletijogviszony
megszűnése után a béľlő megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban
felmerült valamennyi költséget rendezi a bérbeadónak, a bérlo kérésérę az űj bér|eti jogviszony
|étrehozásźlľól a bérbeadő szewezet javaslata alapján a hatáskörrel rendelkező bizottságjogosu|t
dönteni.

A Rendelet l7. $ (4) bekęzdése alapján a bérlő a bérleti szeruődés megkötését követoen kózjegyzo
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírĺ:lia, valamint amárbeťĺzętett óvadék
feltöltését az újorľran megállapított bérleti díj összegének megfelelő méľtékéig, vagy ha óvadék
befizetéséľe korábban nem keľült sor a 14. $ (2) bekezdés szerint óvadékot kell megÍizetnie.

Fentiek alap1án kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dĺjntését
meghozni szíveskedjen.

IJatározafrjavaslat

.év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) houájdrul aBudapest VIII., 35057ĺ0ĺNf he|yrajzi számon nyilvántaftott, a Budapest VI[.'
Nagy Fuvaľos u.2lB. szám alatt ta!á|hatő,3S m2 alapteľületű' üres, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratu, floldszinti nem lakás célú helyiség újbóli béľbeadásáhozhatározatlan időre, 30

napos fęlmondási idő kikötéSével a TECHNO-PRIM KFT részéľę raktározás tevékenység
c€71tra,28.000,- Ft/hó + Áfa béľIetĺ + közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2015. szeptember 14.

f .) hozzájárul aBudapest VIII., 35057ĺ0ĺN6helyrajzi számon nyilvántar1ott, a Budapest VIII.'
Nagy Fuvaľos u. 2ĺB. szám a|att ta|á|hatő, !3 mf alapterületű' iires, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, ftjldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásáhozhatározatlan időre,30
napos felmondási idő kikotésével a TECHNO-PRIM KFT részére raktźrozás tevékenység
céi1tra, 12.667,- Ftlhő + Áfa béľteti + konizęmi- és ktilön szo|gtiltatási díjak összegen.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodźtsiigazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 14.

3') ahatározat1.) és 2.) pontja szerinti béľIeti szęrződés megkötésére abban az esetben kerülhet

soľ, ha a TECHNO-PzuM KFT a jelen határozatrő| szóló éľtesítés kézhęzvételét kövętő 5

napon bęIi| az Ônkományzatta| szemben fennálló tartozźsát kiegyenlíti.
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Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdźúkođźtsiigazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 14.

4.) felkéľi aJőzsefvtrosi Gazdálkodási KozpontZrÍ-Í. allatározat 1.) és 2.) ponda szerinti béľleti
szęľződés nlegkötéséľe, amclynck felté|'ęlę, hogy az onkormányzaL Lu|ajłJonában álló nęm
lakás céljára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120113. (VI. 20.) számu
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 17. $ (4) bekęzdése alapján közjegyzó e|őtt
egyoldalú kötelęzettségvállalási nyilatkozat aláíľźsát, valamint a ľendelet 14. $ (2) bekęzdés
szeľint 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|ja a leendő bérlo.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2015. októbeľ 31.

A döntés végrehajtásátvégző szervezęti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles k<jľét érintő döntésęk esetén javas|ata a közzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. szeptembeľ 7.

Kovács ottó
v agy ongazđálko dá si ígazgatő
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