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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. novęmber 16-i üléséľe

Tárgy: A Drámatéka Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest v[I., Leonaľdo da Vinci a.41. szám
alatti iiľes, iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

Előteľjesaő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,Kovács ottó vagyongazdáIkođásiigazgatő
Készítette: Balog Erika referens
A napiľendet nyilvános ülésen kell taľgyalni
A döntés elfo gadás áho z e gy szeru szav azattöbbsé g s züksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u. 41. szám a7atti,
36277/0ĺN1 helyrajzi számon nyilvántaľtott, utcai bejáratll, foldszinti 23 m2 alapteľületű (1l m2

galéľia) nęm lakás célú helyiség, amely az ingat|aĺ-ĺyiIvéntartásban egyéb besorolással szerepel.

Az onkoľmányzatiHźnkeze|o koda a fenti helyiséget2015' április 27-énvette biľtokba, a helyiség jó
miĺszaki állapotú (4) besorolású, rende ltetésszerű haszĺá|atr a alkalmas.

Avízőranélktili helyiség uttn az onkormányzat közös koltség fizetési kötelezettsége 6.816,- Ft/hó'

A Drámatéka Bt. (székhely: 1082 Budapest VIII., Leonarđo da Vinci u. 4I.2.I2.; cégegyzékszám:
0|-06-31'7IIf; adószám: 28504098-f-4f; képviseli: Mann Dániel vezető tisztségvise|ő) kéľelmet
nyújtott be a Társaságunkhoz a fęnti helyiség oktatás és rakÍározźts céljára töľténő bérbevétele kapcsán.
Béľlęti dij ajánl'ata:20.000,- Ft/hó + Afa.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a Nemzeti vagyonról szóló 20ll. évi
CXCVL tv. 3. $ (1) 1. pontja szeľint źń|źthatő szeľvezetnek minősül, ellene végľehajtás-, csőd- és
felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adó bevallási kötelezettségének 2012., f0I3. és f0I4.
évben eleget tett.

A CPR-Vagyonértékelő Kft' źńta| 2015. novembeľ 04-én készitętt éľtékbecslés szerint a helyiség
forgalmi értékę 5.200.000,- Ft. A kérelemľe töľténő bérbeadás esetén az oktatás és azutcai ftjldszinti
helyiségben töľténő raktźlrozás tevékenységek'hez tartozó bérleti dij szorző 8 oÁ, az igy számított nettó
havi bérleti díj iisszeg: 34.667,-Ft.

Nem javasoljuk a tárgyi helyiségbérbeadźlsti aDrámatéka Bt. ĺészére az áIta|a ajánlott 20.000,- Ft/hó
+ Afa bérleti díj összegen, mivel azt a helyiség műszaki állapota és a kerületen belüli elhelyezkedése
nem índokolja, hanem javasoljuk a megajánlott és a szźtmitott béľleti díj kozötti osszeg elfogadását,
mive| az általa kikalkulált <isszeghez képest vélhetően a 28.000,-Ft/hó összegíĺ béľleti díjon még
megköti a béľleti szerzódést.

Javasoljuk a tárgyĺ helyiség bérbeadását a Drámĺtéka Bt. részére oktatás és ruktźlrozás cé|jára,

hatźrozat|an időľe 30 napos felmondási idő kikötésévet, a 28.000,- F't/hó + Áfa béľleti + ktjziizemi és
kiilönszolgáltatási đíjak összegen.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbęadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozataItra a
Tisztelt Bizottság j ogosult.



III. A dłintés célja, pénziigyi hatása

A mielőbbi béľbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormáĺyzat közos koltség fizetési
kötęlezettségét, és plusz bevéte7 is szátmazna. A helyíség mielőbbi kiadásával a béľlő gondoskođna a
folyamatos karbantaľtásról, és nem ľomlana az á||aga.

Amerľryiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
fĺzetésí kötelezettség terheli, és a helyiség á|Iaga romlik.

A hatfuozati javaslat elfbgadása kedvezoen bet.olyásolja az Onkormżnyzat 2U15. évi bérleti díj
bevételét.

Ä n"tyĺ.eg béľbeadása pénz-lgyí fędęzetetnem igényel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VI. 20.) szám.6 rendelet 2. $ (1) bekęzdése értelmében a Kt. _ a ręndeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a

Y árosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVII. torvény 38. s (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Ręndęlet 14. $ (1) bękezdése alapjźn a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéről a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéró|
töľténik az ajtn|attétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-tęstület határozatában
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatźlrozni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozata|akor a képviselő*testületí határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselo-testület 24812013. (VI. 19.) számu határozatának II. fejezet 7. pontja éľtelmébęn a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szennt akĹua|iztit
bekoltözhető forgalmi érték szo|gźtl. A határozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kiváĺt
tevékenység ťrgyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása: a helyiségben végzendő oktatási
tevékenységhez tartoző béľleti dij szorző 6 oÁ, és az utcai földszinti helyiségben tĺirténő raktźtrozás

tevékenységhęztartoző bérleti dij szorző 8 oÁ.

A Képviselő-testülęti határozat 5. p) pontja értelmében, ha a helyiségben (helyiségcsoportban)

tobbfele tevékenységet végeznek, a béľlęti díj megállapitásánźi ań' a tevékenységet kell figyelembe
venni, amelynek alapjtn a 8. pont szerinti magasabb bérleti díj megállapítható.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leęndo béľlo a béľleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezęttségvállalásinyi|atkozatot aláírni.

Fęntięk aIapjáĺ kéľem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen'

Hatírozatijavas|at

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

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jőrulhozzőt aBudapestVIII.,36277l0lNIhe|y^rajzi számonnyilvántartott, aBudapestVIII.,
Leonardo da Vinci u. 47. szám a|att ta|á|hatő,23 m, alapteľületiĺ utcai bejáľatú, ťoldszinti (11 m,
galéna) üres ĺinkormźlnyzatí tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához a Drámatéka Bt.
részére,20.000,- Ft/hó + Afa bérletí + konizęmi- és kĺilön szo|gáItatźsi díjak összegen.



Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyoĺgazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. november 16.

2) hozzíiíru| a Budapest VIII.,36277l1lNI helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Leonaľdo da Vinci u. 41. szám alatt talá|hatő, f3 m, a|apteľületű utcai bejáratu, ťoldszinti
(11 m2 galéría) üľes önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához
hatĺrozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével, a Dľámatéka Bt. ľészéľę, oktatás és

raktáĺozás céIjára,28.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + kőz:dizemi- és kiilön szolgáltatási díjak
összegen.

Felelos : Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. v agyongazdálkodás i igazgatő
Határidő: 2015. novembeľ 16.

3.) felkéri a Jőzsęfvtrosi Gazdálkodási Kĺizpont ZrI.-t a határozat 2. pontjában foglaltak szerínti
bérleti szerzódés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzatfi|ajďorlában ál1ó nem
lakás cé|jtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ20|3' (VI. 20.)

onkormányzati ľendęlet 14. $ (2) bękezdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú
köte lezettsé gvál l al ás i ny 1|atkozat a|áír ását v ái|a|j a a leendő bér Iő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodás i igazgatő
Hatáľidő: 2016. január 3I.

A döntés végrehajtásźtvégző szervezeti egység: Józsęfuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. novembeľ 9.
Ł ---.\

Kovács Ott\í
v agy on gazdálko dás i igazgatő
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