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ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2015. októbeľ 19-i ülésére

Tárgyz Lakatos Kľisztina egyéni vállatkozó és a Haci.Peykeľ Kft. béľbevételi kérelme a
Budapest VIII. keľiilet, Somogyĺ Béla u. 20. szám alattĺ üľes, iinkormányzati
tulajdonú nem lakás célrĺ helyiségľe

Előterjesztő: Jőzsefvárosí Gazdálkodási Kĺizpont Zrt., Kovźlcs ottó vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Kubánka-BeghamńerPetraľeferens
A napirenđet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A dönté s el fo gadás áh o z egy szerú szav azattö bb sé g szĺik s é ge s

Tisĺelt Y át o sgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes Ísmeľtetése

Az Önkoľmtnyzat tulajdonat képezi a Budapest VIII. keľiilet, Somogyi Bé|a u. 20. szám
aIatti, 36423l0/N1 hľsz.-ú, utcai bejaľatú, ft)ldszinti, 23 m2 a|apterülettĺ nem lakás célú
he ly i s é g, ame l y az ingat|arl ny I|v ántartásb an üzl ethelyi s é g b e s oro l ás s al s zerep e l.

Az onkormányzati Hźnkeze|ł3 Iroda a helyiséget 2015. február I6-án vette birtokba. A
birtokbavéte|i jegyzokcinyv tanúsága szerint a helyiség ktizepes műszaki állapotú, (3)
besorolású, rendeltetésszetu haszná|atta alkalmas. Az ingat|anforgalmi szakvéleményben
rögzítésre keriilt, hogy a helyiség falai salétľomosak, ezért gipszkaľtonnal lettek lefedve. A
bejźrati ajtó és ablak fémĺáccsal védett. A pađozat kerámia lapokkal burkolt. Fűtés nincs
kiépítve, azonban elektromos áram és vízvételi lehetőség van a helyiségben. A helyiségben
gipszkartorľr a| Iev á|asztásra kerĺilt egy teakonyha és WC.

A vizőra nélkiili helyiségre az onkormányzat kĺizös költség fizetési kötelezettsége 8.899,-
Ft/hó.

Lakatos Kľisztĺna egyénÍ vállalkozĺi (székhely: 3574 Bőcs, Hősök u. 56.; nyilvántaľtási
szám.. 4104329I; ađőszźlm: 66928412125) kérelmet nyújtott be a fenti helyiség raktérozás
cé|jtlra töľténő béľbevételének ügyében. A kérelemhez sztikséges iratok becsatolásra keľtiltek,
a kérelem 12.000,- Ft bérleti díj ajźn|atot tarta|maz. Lakatos Kľisztina a vá||a|kozői
tevékenységét iltépítés, útburkolati jelek festése, repülőtéri kifutópálya-építés, útfelújítás,
karbarúartás munkálatokra váltotta ki. Lakatos Kĺisztina 2015 ' augusztus 19-én nyilatkozatot
nyújtott be, amelyben leíľta, hogy a vá||a|kozói tevékenységéhez szfüséges eszkĺĺzöket
kívĺínja a helyiségben tárolni.

HacĹPeykeľ Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gizella u. 46lB., adôszám: 24289I|9-2-42,
cégegyzékszźm: 01-09-170134, képviselő: Gyuľis Katalin) kéľelmet nyújtott be a fenti
helyiség raktźtozás cé|jára töľténő bérbevételének ügyében. A cég a helyiségben aruházati
kiskeľeskede|em (477I '08) tevékenységükkel összefüggésben ruhaanyagokat, ruházati árukat
szeretne raktározni. A cég2015. augusztus I7-én hiánypótlást nyújtott be, amelyben 25.000,-



Ft + Áfa bérleti díj ajánlatot tett. A kérelemhez szükséges iratok többsz<jľi kérésľe

becsatolásľa kerültek.

Az elozményekhez tartozik, hogy Lakatos Kĺisztina béľbevételi kérelmet nyújtott be a
Budapest VIII., Somogyi Béla u. lO' szźlm a|atti, 36427l0lV17 htĺsz-tl, utcai bejáratú,

ftildsżinti, 43 mf alapteľiiletrĺ nem lakás célú helyiségľe. Lakatos Kľisztina akkori kérelme

szerint a helyiséget iľođa céljara kívánta bérbe venni. A Tisztelt Bizottság a 16512015. QI.
23.) sztmű hattlrozatttbźrn nem jáľult hozzá a helyiség bérbeadásához, miveI az azza| egy

időben beérkezett Magyar Cserkészszövetségek Fórumáéľt Alapítvány bérbevételi kéľelmét

tćtmogatta'

A Haci-Peyker Kft. páIyázat útján béľli a Budapest VIII., Bródy S. u. 36. szźĺm alatti,

364g2lolN4 hľsz-ú, nem lakás cé|jfua szo\gtiő helyiséget a 2014. szeptember 09-én kelt,

hatćrozatlaĺ időľe szóló, 30 napos felmondási idő kikĺitéséve| aláírt bérleti szeruođés alapján

szeszmentes vendéglátás céIjára, A fenti béĺleményre a cégnek f015. szeptembeľ 30-ig

tartozásanincs.

A Haci-Peyker Kft. béľli továbbá a Budapest VIII., Rákóczi ítt' 63. szám a|atti,3462610lN2
hĺsz-ú, nem lakás céIjára szo|gźiő helyiséget a2OI4. október 10-én kelt határozat|an idore

szőIő, 30 napos feimondási idő kikötéséve| a|áírt bérleti szerződés a|apján szintén

szeszmentes vôndéglátás céljaľa. A fenti bérleményre a cégnek 2015. szeptember 30-ig bérleti

díj tartozźsa nincs.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. 2075.június 25-énkészített" értékbecslése szerint a helyiség

foľgalmi ertěte 5.800.000,- Ft. A bérleti díj meghattrozása a foľgalmi éľték 100 %o-nak

ťrgýelembevételével keriilmegállapításra. A helyiségben folyatottraktźlro?ľs tevékenységhez

tirtoző bérlęti díj szorző 8 oÁ, az így szźmított béľleti díj: 38.667,- Ftĺhő + Afa.

Az tiľes |egatább 6 hőnapja, đe legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított ĺettő 25 MFt alatti

helyiség 
"'étéb"n 

a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 20 %o-kal csökkenthető. Az
így csiikkentett nettó havi béľleti dÍj: 30.934'. Ft.

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Lakatos Krisztina egyéni

vállatkozó részéte, mivel vtiIa|kozői tevékenységi köľe (útépítés, ritburkolati jelek festése,

ľepülőtéľi kifutópálya építés, útfelújítás és kaľbantartás) alapján az ahhoz sziikséges eszkĺjzĺjk

ríktározására a helyiség mérete miatt nem alkalmas, és vélelmezhető, hogy a helyiséget a

kérelmező más célra hasznosíthatj a.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Haci.Peykeľ Kft. részére raktározás

tevékenýség céIjfua, haténozat\an időre 30 napos felmondási hataľidővel, 38.667,. Ft/hó +

Áfa béľleti + közüzęmi- és külön szo|gá|tatźtsi díjak megá||apítźlsával.

Nem javasoljuk a bérleti díj 20 o/o-ka| töľténő csökkentését, továbbá a kérelmező áIta|

ajanlott összeg elťogađását tekintve, hogy ań'a helyiség źůIapotanem indokolja.

il. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbęadáshozbérbeađói döntés sziikséges, amely döntés meghozata|traaTisztelt
Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénztigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó béľleti díj fedezi az onkormáĺyzat k<jzos kĺiltség fizetési

teľhét, azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a he|yiséget az

onkormanyzat,kiađásként havonta ktizös költség fizetésikĺjtelezettsége keletkezík,továbbáa
he lyi sé g múszaki ál l ap ota a kihasznźĺ|atl ans ág mi att fo l y amato s an roml ik.

A bérbeadás kedvezoen befolyáso|jaaz onkoľmányzat}}l1. évi bérleti díj bevételét.



A helyiség bérbeadása pénzügyi feďezetet nem igényel.

IV. Jo gszabályi kłiľny ezet

Az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l2O13. (VI. 20.) számű önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)

2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghattrozott feladat- és hatáskĺir megosztás szerint _

<lnkormányzati béľbeađói döntésre aYtrosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások ós hclyisógck bórletére, valomint az elidegonítésükľe vonatkozó egyes szabályokĺól
szőIő t993. évi LXXVII. tclrvény 38. $ (1) bekezdése éĺtelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak
mértékéről a béľlő kiválasztása során kell megállapodni' Amermyiben az onkormćnyzat
Észérő| töľténik az aján|attéte|, a helyiség béľleti díjanak mértékét a Kt. hatźrozatában

megállapított bérleti díjak alapjan kell meghatározni. A hatáskĺjrrel rende|kezo bizottság a

bérbeadói dontés meghozata|akoľ a képviselő-testtileti hatáĺozatban foglaltaktól csak akkor
térhet el, ha a kérelmező béľlęti díj ajránlatot tett.

A Képviselő-testiilet 248120|3' (VI. 19.) számuhatźrozattnak II. fejezet7, pontja értelmében

a helyiségbér a|apjául a helyiségeknek a jelen hattÍozat és a Kt. más hataľozata szeint
aktua|izá|t beköltözhető forgalmi érték szo\gtů. A 8. pont a|apjarl helyiségbenvégezni kívánt
tevékenység Íigyelembe vételével töľténik a béľleti díj meghatáľozása, ame|y alapjźn azutcai,
fcjlszinti helyiségben a ľaktaľozás tevékenységhez tartoző szotző 8 %. A Képviselő-testület 8)

pontja értelmében az tires legalább 6 hónapja, de legfeljebb, 12 hónapja nem hasznosított

nettó 25M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj önkormtnyzati érdekből legfeljebb f0 oÁ-kal

csökkęnthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a\apján a leendo bérlő a béľleti szerződés megkötését

megelőzoen kĺjteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő osszeget óvadékként

megfizetni, valamint a 1'7. $ (4) bekezdés a|apjtn kozjegyző előtt egyoldalri
kcjtelezettségvállalásiĺyilatkozatotaláírni.

Fentiek alapjan kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos

dontését meghozni szíveskedj en.
Határozatĺ javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

L.) nem júrul houlź a Budapest vlil. kerület, 36423ĺ0lN1he|yrajzi számon nyilvántartott,. 
Budapest VIII. keriilđt, Somogyi Béla u. 20. szám a|aÍI elhelyezkedő, 23 m2

alapteľületú, ĺires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźlrat:ú', ftjldszinti helyiség
béľbeadásához Lakatos Kľisztina egyéni vállalkozó részére raktźtrozás tevékenység

céIjára.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoÍgazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. októbęr 19.

2') nem jdrul houd' a Budapest VIII. keľület, 3642310lN|helyrajzi számonnyilvántaľtott'
Budapest vlil. keľülei, Somogyi Béla u. 20. sztm a|att elhelyezkedo, 23 m2

alapterĹiletű, Ĺires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejár,atű' ftjldszinti helyiség

bérbeadásahoz ailaci-Peyker kÍt. részérě zs.ooo,. Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és

kiilön szolgá|tatási díj ak összegen.



Felelős : Józsefuáľosi Gazdálkodási Közp ont Zrt, v agy ongazdálkodási igazgatő
Határiđo: 20I 5. október 1 9.

3.) hoadjóľul a Budapest VIII. keľü|et, 36423l0lV1 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest YIII. keľůilet, Somogyi Béla u. 20. szám a|att elhelyezkedő, 23 m2

alapteľülettĺ, Íires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejźratű, ľoldszinti helyiség
bérbeadásĺĺhoz határozatlan időre, 30 napos felmondással a Haci.Peyker Kft. részére,

raktározás tevékenység cé|jára 38.667,- Ft/hó, + Afa béľleti ł kijzilzemi- és ktilön
szo|gá|tatási díj ak ti sszegen'

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpoĺtZtt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hataridő: 2015. októbeľ 19.

4.) felkéľi a Józsefuaľosi Gazđálkodási K<izpont Zrt-t ahatźrozat 3.) pontja szerinti bérleti
szeruőđés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljára szolgá|o helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3, (VI. 20.)

számú önkormányzati ľendęlet 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyz(5 előtt egyoldalú
kcitęlezettségvállalási nyilatkozat a|áirását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szerint 3

havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváIla|ja a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgato
Hataridő: f0I5. október 31.

A dontés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt.
A lakosság széles korét érintő đöntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. október 12.

v agy ongazdálko dás i igazgatő
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