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ELOTERJESZTES
A Vłárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2075. szeptember l4-i ülésére

Táľgy: MIEGYMÁsÉRľ szocIALIs sZovETKEzET bérbevételi kéľęlmę a Budapest
VIII. keľĺĺIet, Somogyi B. u. 10. szám alatti üľes, iinkormányzati tulajdonú nem |akás
célú helyiségekľe

Előterj esaő: Józsefu átrosi Gazdálkodási Központ Zrt,, Kovtrcs ottó vagyon gazdźikodźsi igazgatő
Készítette: Kubĺánka-BerghammerPetrareferens
Á napiľendet nyilvános ülésen kell trárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszerti szavazattöbbség szükséges

Tisztelt Y árosgazdállkođási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényáltás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľüIet, Somogyi Béta u. 10. szátm a|atti,
36a7l0lN17 hrsz.il, utcai bejĺáratu, ftildszinti, 43 m, alaptertilettĺ nem lakás célú helyiség, alne|y az
ingatlan ny i|v źntartttsban iro đa b esoro lással szerepel.

Az onkormányzati Házkeze|o Iĺođája a fenti helyiséget 2012. november 26-án vette birtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség k<izepes miĺszaki áIlapotu, (3) besoľolásri,
rendelteté s s zeríi hasnlätlatra alkalmas.

Avuőrás helyiségľe az onkormányzatkőzös költségfizetési kötelezettsége 11.ó80,. Ft/hó.

A Miegymásért Szocĺálĺs Szövetkezet (cégsegyzéksziím: 15 02 050651; székhely: 4337 JźlÍmi, PetőÍi
tÍ 49; adőszźtm:22968948-I-15; képviseli: Pankotai Csaba igazgatősági tag) kéľelĺnet nyújtott be a
fenti helyiség tekintetében bőrdíszniĺves műhely tevékenység cé|jźratĺiľténő bérbevételének Ĺigyében.
A helyiségben Pankotai Csabą igazgatősági tag szeretné készíteni a bőrdíszműves termékeit. A
kéľelemhez a szükséges iratok becsatolásra keľültek, a kérelem 55.000'- Ft/hó + Áfa bérleti díj
aján|atottartalmaz.

A benyújtott iratok alapjźn megállapítható, hory a kérelmező anemzpti vagyonľól sző!ő 2OIL. évi
CxCvI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint áúlráihato szervezetĺek minősiil. Az opten Céďát
tanúsága szerint a tĺársaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban.

A Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért A|apítvźny 20t4. december 22-én,JJ20I5.
februátr 13-rán bérbevételi kérelmet nyújtott be fenti helyiségre iroda tevékenység cé|jara töľténő
bérbevételekapcsĺán.(E]béľbevételéhezaTiszteltBizottságaI65/20I5.(n.n.)szźmtl
hatźrozatával nem jaru|t hozzá, míg a Magyaľ Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvány részére
töľténő bérbeadáshoz honÁjérult. 

-.kérelmét 

2015. máljls 20-ĺín megismételte,
amelyet a koľábbi hatÁrozatahivatkozással Társaságunk ęlutasította.

AMagyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvĺány 2015. álprillis 30-án kelt levelében jelezte, hogy
a bérleti dfi mértékére tekintettel a bérleti szprződést nem köti meg.

A 36427/0lN17 hrsz-ú helyiség foľgalmi értéke a Grifton Propefty Kft. 2013. augusztus 30-án
készitett, és az ngat|anszakértő áL|ta| 2015. janu.ĺľ I9-én, majd 2015. junius 29-én a|ú,la|iza|t
értékbecslése a|apján: 7.150.000'- Ft. A kérelmező részére történő bérbeadrás esetén a míĺhely
tevékenységheztartoző bérleti díj szorzo 6 %o, azigy szźmítotthavi bérleti díj 35.750,. Ft/hó + Áfa.

Az üres, legalább 24 bőnapja nem haszrosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj 50 %.
kal cs<jkkenthető, az így csiikkentett béľleti díj iisszege 17.875,- F.t + Afa.
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Javaso|juk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását a Miegymásért Szocĺális Sztivetkezet részére
bőrdísznűves műhely tevékenység céLjtra, határozat|an időre, 30 napos felmondási idóvel a
kére|mező tůta|aján|ott55.000,- Ft/hó + Áfa béľleti-, kĺizĺizemi és kĺilönszóltgáltztási díjak összegen.

Nem javasoljuk az 50 %-ka| csökkentett bérleti díjon történő bérbeadást, tekintette| aĺta, hogy a
kérelmező ennél magasabb bérleti dij ajtn|atottett.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozbérbeadoi döntés szükséges, amely döntés megllozata|ára a
Tiszte|t B izottság j ogosult.

m. A döntés céIja' pénzÍigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezré az onkormányzat közös költségét, és plusz
bevétele is szálrmaz'la. Amennyiben nęm adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként
továbbra is közös költség fizetési kötelezeffség teľheli.

A döntés pénangyi fedezetęt nem igényel.

Ahatfuozati javaslat elfogadása a2015. évi bérleti díj bevételt pozitívanbefolyásolja.

rV. JogszabáIyi kłiľnyezet

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljaľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (u. 20.) számű rendelet 2. $ (i) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
megfiatźtrozott feladat- és haúáskör megosztás szeľint _ önkormĺányzati bérbeadői döntésľe a
Y árosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenitésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LxxWII. töľvény 38. $ (l) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér ĺlsszegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése atapján a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjĺának
mértékéről a bér|ő kivźůasztźsa során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmanyzat részér(5|
töľténik az ajźn|attétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testiilet hatfuozatźtban
megéil|apitott bérleti dfiak alapjrán kell meghaúározrli. A hatáskörrel rendelkező bizottsĘ a bérbeadói
döntés meghozatalakor a képviselő-testiileti hatfuozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kére|mező bérleti díj aj źn|atot tett.

A Képviselő-testiilet 248/2013. (VI. 19.) szĺámú hatirozaténak II. fejezet 7. pontja értelľnében a
helyiségbéľ a|apjátu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más haüározata szennt ak<fin|izátt
beköltözhető forgalmi éľték szolgźi. A határozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívĺánt
tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti dij meghatáĺozása, a műhely tevékenységhez
tzľtoző szorző 6 %o. Az üres, legalább 24hőnapja nem haszlosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén
a fenti szorzők érvényesítendók ą,za|,hogy a bérleti dii önkormĺányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka|
csökkenthető.

A Rendelet 14. s Q) bekezdés alapjiĺn a leendő bérlő a bérleti szeruődés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállatási nyi|atkozatota|áími,

Fentiek alapján kéľem a Tisnę|t Yarosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeađĺásával kapcsolatos d<intését meghozri szíveskedj en.

Határozatljavas|at

év. (...hó....nap). szamú Yátrosgazdźtlkodási és Pénzügyi biznttságihatéroz,at:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄálru| a Budapest VIII., 36427l0lV17 he|yrajzi szímon nyilvĺántartott, Budapest vlu.
keľĺilet, Somogyĺ B. u. 10. szálm a|att elhelyezkedő,43 m2 alaptertiletíĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejráratu, fiildszinti helyiség béľbęadásĺához hatÁrozatlan időre, 30 napos
felmondással, a Miegymáséľt Szociális Sziivetkezet tész,ére, bőľdĺszmíÍves műhely



tevékenység célljtra, 55.000,- F.t/hó + Áfa béľteti + k<jzüzemi- és külön szolgáltatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., vagyongazdá|kodási igazgatő
Hatźndo: 2015. szeptember 14.

2.) felkéri a Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatÁrozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źů|ó nem lakás cé|jára
szoĺgá|ő hely-iségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/f013, (VI. 20.) számú Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfďelő
ĺ5vadék megťtzetését, valaťnint a |7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegző előtt egyoldalu
kötelęzettségvállalási nyilatkozat a|áírásáú vźůira|jaa leendő bérlő'

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagĺongazdálkodásiígazgatő
Határidő: 2015. október 31.

A döntés végrehajtásźttvégző szervezeti erység: Józsefilárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
A lakosság széles körét érinto döntések esetén javas|ata aközzététel módjĺáľa
nem indokolt hirdetőtáblrán honlapon

Budapest, 2015. szsptember 7.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodási igazgatő

KÉszÍrprrp: JózspnvÁnosl GazoÁrrooÁsl KÖzpol.ĺTZRT.
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