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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľta|mának részletes ismertetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Pľáteľ u. 65. (Lósy Imľe utca felől
kłizelíthető meg) szám a|atti,36128ĺ3lN60 hĺsz-ú, utcai bejáratú, alagsoľi szinten elhelyezkedő, 56
m. alapteľtiletű nem lakás célú helyiség, ame|y az ingat|an-nyi|váftartásban raktár besorolással
szeľepel.

Az ÖnkoľmányzatiHázkeze|ő Iľoda a fenti helyiséget2012. október 27-énvette birtokba. A Grifton
Pľoperty Kft. által készített értékbecslés tanúsága szerint a helyiség gyenge-kozepes műszaki állapotu,
ro ssz (2) besorolású, rende lteté ss zeru használatra alkalmas.

A vízőra nélktili helyiség után az onkormány zat kőzös költség fizetési kotelezettsé ge |5 .736,- Ftĺhó,
és 9'240,- Ft célbefizetés (2016.02.f8-ig), összesen: f4.976,- Ft/hó.

A helyiséget magźlbaa foglaló lakóingatlan 1930-as években épiilt, hagyományos tégla szerkezette|,
alagsor + pince + fijldszint + 4 emelet kialakítással. A fenti helyiség a Molnár Fęrenc tér mellett, a
Lósy Imľe és Lippa utca saľkán lévő társasház a|agsorában helyezkedik el, a Lósy Imre u1ca felől
közelíthető meg önállóan. A helyiség 3 nagyobb helyiségből és vizesblokkból áll' melyek
belmagassága 2,7 - 3,l m. A belső helyiségben fali mosdó keľtilt kialakításra, WC nincs a
helyiségben. A bejárati ajtó faszerkezetu, nyitható ľáccsal védett, az ablakok fa- és femszerkezetiĺek,
fix fémľáccsal kiegészítettek, a belső ajtó szintén faszerkezetu. A padozat betonozott, a falak vakoltak,
festettek' csempézettek, a vizesedés miatt néhtny helyen vakolathiány Íapasztalható. A fiĺtést és a
haszná|ati meleg vizet cirkő biztosította, de hőIeadó radiátorok nem találhatók a helyiségben.

A GEoPoP FINE ART Kft. (székhely: 1083 Budapest, Pľáter u. 52. III. 6.; cégegyzékszám: 01 09
187080; adőszám: 24874351 2 42; képviseli: Gáspár György ügyvezető) kérelmet nyújtott be a
Társaságunkhoz a fęnti helyiség alkotói tevékenység-képzőművészet cé|jára, 1 évľe tör.téno
béľbevételének tigyében. Gáspár György, a GEoPoP FINE ART Kft. képviselője előadja kéľelmében,
hogy 16 éve a Jőzsefvárosban él és alkot, Ferenczy Noémi díjas üvegművészként tevékenykedik' A
Moholy Nagy Művészeti Egyetem adjunktusaként végzett és f évig a Táľgyalkotó Tanszék vezeto
tanáraként oktatott is. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karźn doktori tanulmányokat
folytat. A bérbe venni kívánt helyiség me|letti önkoľmányzati tulajdonú helyiséget béľlo Fiatal
Üvegművészek Egyesületében vezetoségi tagként tevékenykedik, a fiatal geneľáció bevonásával. A
2015-ös év őszén egy nagyszabású holland kiállítás |étręhozásán fog tevékenykedni, ame|yhez a
Nemzeti Kulturális Alap is hozzájáruIt. Erĺrek keľetében váI|a|ja, hogy amennyiben a helyiséget
megkapja, úgy minden sajtóoľgánumban hangsúlyt kapna a Józsęfváros neve is, mint a projekt egyik
ľésztvevóje. Tekintęttęl ana, hogy a kulturális életben folytat munkát ťratal művészek bevonásával



kérĺ, a helyiségnek az á|ta|a ajánlott bérleti díjon tofténő béľbeadását. Bérleti dij ajáĺ|ata: 20.000,-
Ftlhó + Afa.

Az igyhoz tartozlk, hogy Gáspár György a fenti helyiséget koľábban már bérelte, mint
magánszeméIy a 200I. novęmber 05.én kötött, és 2006. február 20-án meghosszabbított,2010.
dęcember 31-ig' hatáľozott időre szóló béľleti szerződés a|apján. A bérleti jogviszony 2010. december
3| ' napjźna| lejár, és azt követően nem keľĺilt helyľeállításľa. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tarrusága
szeľint többszöri felszólításra került leadásra a béľlemény. A visszaadás időpontjában a béľlőnek
|.I56.f76,- Ft tőke, valamint hozzäkapcsolódó kamat taftozása volt.

A hátralékos iratanyag túadásra keľült a megbizott ügyvédi iľoda részére, aki keresetet nýjtott be a
helyiség kiĺiľítése és a taftozás behajtása éľdekében. A helyiség leadását követően a keľeset
módosításra kertilt, és csak a tartozźs behajtása érdekében van folyamatban. Gáspár Gyorgy 2073.
jgnuár 02-án atarIozásábő| megťlzetett 500.000,- Ft-ot, és ezután rész|etťlzetési kérelemmęl fordult az
onkormányzathoz. A kérelem elbírá|źsáig a per szüneteltetésre került. A Varosgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottság f66lf013, (III. 18.) számuhatározatábanhozzájáru|ta2013. február 28-ig fennálló
634.865,- Ft bruttó dijhźtra|ékła 6 havi részletťlzetési kędvezmény megadásához.

A ľészletfizetési megállapodást a volt béľlő nem íľta a|á, de nyi|vźntaftásunk szerint 20 l 5. július 3 1-ig
Gáspár Györgynek nincs tartozása, azt2015. március 13-án teljes méľtékben megfizette.

A benyújtott iľatok alapján megállapítható, hogy akére|mezo a Nemzeti vagyorľól szóló 20l1. évi
CXCVI. tV. 3' $ (l) 1. pontja szerint źłt|áthatő szervezetnek minosül, ellene végrehajtás-, csod- és
felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adó bevallási kotelezettségének 2014. évben eleget
tett. A cégf0I4. március 3-án keľĺilt bejegyzésre.

A Grífton Property Kft. által 2014. novembęr 28-án készített, és független ingatlanszakéÍtő á|ta|2015.
július 22-én fe|i|vizsgá|t értékbecslés szerint a helyiség foľgalmi éľtéke 3.600.000,- Ft. A kérelemre
történő bérbeadás esetén a nem nevesített, szeszźlrusitást nem tarta|mazo (kulturális) tevékenységhez
tarIoző béľleti díj szorző 8 %o az igy számitott nettó havi bérleti díj tisszeg 24.000,- Ft.

A 25 MFt forgalmi érték alatti üres, legalább 24 honapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti
díj önkoľmányzati éľdekből legfeljebb 50oÁ-ka| csökkenthetó, az így szttmitott nettó havi bérleti díj
összeg 12.000'- Ft.

Nem javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását a GEoPoP FINE ART Kft., az á|ta|a ajánlott béľleti
díjon, tekintettel arra, hogy az nem éri el az ÖnkormćnyzaÍ' által társasházikozos és egyéb költségként
kífizetett összeget.

Javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását a GEoPoP FINE ART Kft. részérę alkotói tevékenység-
képzőművészet tevékenységek céljáľa, 1 év hatćłrozott idoľe, a bérbęadástó| 2016. február 28-íg, a
közĺjs költséggel megegyező (az előteľjesztés időpontjában) 24.976,- Ft/hó + Áfa bérleti + ki)njzemi
és ktilönszolgáltatási díjak összegen azza|, hogy a kozös költség megemelésével egyidejűleg a béľleti
đíj az aktuális közĺis koltség tisszegére emelkedik.2016' március I-tő| a béľleti díj (amennyiben a
kozös költséýcéIbefizetés ĺisszege nem haladja meg a 20.000,- Ft-ot) 20.000,- Ft + Afa bérleti +
kozijzemi- és kĹilönszol gáltatási díj ak összegre módosul.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadoi döntés szĺikséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés céljao pénziigyi hatása

A mielőbbi béľbe adásbóI befolyó béľleti díj fedezné az onkormányzat közös költség ťĺzetési
kötelezettségét. A helyiség mielőbbi kiadásával abér|ó gondoskodna a fo|yamatos karbantartásról, és
nem romlana az á||aga.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is kozös költség
ťrzetési kĺitelezettség terheli, és a helyiség ti|aga romlik.



A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormźnyzat 2OI5. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fedęzętet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkorm źnyzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgá|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ő 3512013. (VL 20.) számu rendelet 2' $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - ĺinkormányzatí bérbeadói döntésre a

Y tlrosgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére' valamint az eIidegenitésükrę vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékérő| a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
történik az aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselo-testület határozatában
megállapított bérleti díjaka|apján kell meghatźlľozni. A hatáskörľel ľendelkezo bizottság a bérbeadói
dĺjntés meghozata|akor a képviselő-testületi hatźtrozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a

kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselo-testület 248lf0I3. (VI. 19.) számú határozatának II. fejezet 7. poĺtja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatátozata szerint aktualizáIt
beköltözheto forgalmi érték szolgál. A határozat 8. pontja a|apjźn a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása a helyiségben végzendő nem
nevesített, szesztnlsitást nęm tarta|maző (kulturális) tevékenységheztarIoző bérleti díj szorző 8 oÁ.

A képviselo{estületi haÍározat24. porúja szerint aťlzetendő nettó béľleti díj egy hónapra jutó összege
nem lehet kevesebb, mint az onkormányzat á|ta| társasházi közös és egyéb költségként kifizętętt
<isszeg, ideértve a IV. és VI. FEJEZET a|ka|mazźlsának esetét, továbbá báľmilyen, a béľleti díjat érintő
kedvezmény esetét.. A Képviselo-tęstületi határozat V. Fejezet 24' pontja alapján a fizetendo nettó
bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint az onkormányzat éital társasházi közös
és egyéb koltségként I<lflzetett összeg.

Az üľes, legalább 24 hőnapja nem hasznosított, nettó 25 MFt alatti foľgalmi éftékű helyiség esetén a
béľleti díj önkomány zati érdekből legfelj ebb 50 %o-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. s (2) bekezdés a|apjźtn a leendo béľlő a bérleti szeľzodés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő osszeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyzó elott egyoldalú kötelezettségvállalási nyí|atkozaÍot a|áimi.

Fentiek alapjáĺ kérem a Tisztelt Yárosgazdtllkodási és Pénziigyí Bizottságot, hogy a fenti helyiség
béľbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

Hztőrozatijavaslat

év. (..'hó....nap)' számíYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzíjálľu| a Budapest V[I., 36I28l3lN60 helyrajzi számon nyilvántaľtott,^a Budapest VIII.,
Pľáteľ u. 65. (bejáľat a Lósy Imľe utca felől) szám a|att ta|álható, 56 m. alapteľületű, utcai
bejáľatú alagsoľi szinten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség bérbeadásához 7 év ha|źlrozott
időľe, a GBoPoP FINE ART Kft. részére, alkotói tevékenység-képzőművészet tevékenységek
céLjfua. A bérleti díj mértéke 2016. fębruár 28-ig f4.976,- Ft/hó + Afa béľleti + köziizemi- és

ktilön szolgá|tatási díjak osszegen azza|, hogy a közös koltség megemelésével egyidejűleg a
béľlęti díj az aktuális kcjzos költség összegére emelkedik. 20|6. március 1-tő| (amennyiben a
társasház a közös költség/célbeťlzetés nem összege nem haladja meg a 20.000'- Ft-ot) 20.000'- Ft
+ ĺfa béľleti + könjzemi- és kiilönszolgáltatási díjak összegre módosul.



Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kođásiigazgatő
Hatáľidő: 2015. szeptember 14.

2.) kiköti' hogy az 1.) pont szeľinti bérleti szeľzodés megkotésének feltétele, hogy a GEoPoP FINE
ART Kft. váIlalrja, hogy a Budapest Józsefuárosi onkormányzatot, mínt támogatőt, minden
saj tómegj elenésen feltünteti.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdátkodási igazgatő
Határido: f0I5. szeptember 14.

3.) felkéri a Jozsęfvárosi Gazdálkodási Központ ZrtĄ .a határozatban foglaltak szerint a bérleti
szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á|1ő nęm lakás
cé|jára szoIgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzaÍi renđe|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérlęti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapján közjegyző előtt egyo|dalú
köte l e zetts é gvá| | al ás i ny i|atkozat a|áir ástt v til|a|j a a l eend ő b éľl ő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđá|kodásiigazgatő
Határidő: 2015. október 31.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Józsęfvárosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. szeptenber 7. f
Kovács ottó

v agy oĺgazđálko dá s i igazgatő
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