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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. november 16-i ülésére

Tárgy: Oláh Feľenc egyéni vállatkozó béľbevételÍ kéľelme a Budapest YIII. keľület, Bérkocsis
u.41. szám alatti üres, önkoľmányzati fulajdonri nem lakás célri helyiségre

Előterjeszto: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,Kovács Ottó vagyongazdálkodás i igazgatő
Készítette: Balog Eľika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A dönté s elfo g adá sáh o z egy szeru szav azattobbsé g s züksége s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a điĺntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Béľkocsis u. 41. szám a|atti,3502gt0tV46
helyrajzi számon nyilvántartott, utcai bejáratú, földszinti, 19m2 alaptertiletiĺ nem lakás célú helyiség,
amely az ingat|an-nyi lvántartásban iroda besorolás sal szerepel.

Az onkormányzati Házkeze|ő koda a fenti helyiséget foIf. november 28-án vette birtokba. A
bittokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség jó miĺszaki állapotú, (4) besorolású,
rendelteté s s zeru használ l atra al kalmas.

Avízóta nélktili helyiségre az onkormányzat közos költségfizetési kĺitelezettsége: 9.360,- Ft/hó.

oláh Ferenc eryéni vállalkozó (székhely: 1165 Budapest, Táncsis u. f9.: adőszáma: 4I403668-I-4f;
azonosító: t97047f8f, vállalkozásának kezdete: 1991. november 18.) kérelmet nyújtott be a fenti
helyiség ru|<tálrozás cé|jára torténő bérbevételének ügyében. A kérelmezőnek az öĺkormá'nyzati
tulajdonú helyiség mellett helyezkedik el a saját tulajdonú, étkezdekéĺt üzemelő helyisége. A
kérelemhez szükséges irat becsatolásra került. Bérleti díj ajánlatot a kéreIem nem tartalmaz.

A Grifton-Property Kft. által 2013. október f5-án készitett és f0I5. június 8-án aktua|izílt
értékbecslés szerint a helyiség foľgalmi értéke: 3.400.000'. Ft. A helyiség bérleti díja a forga|mi
éľték 100 %o-ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez (raktározás)

tartoző 8 %o-os szorzóva| számított havi nettó bérletĺ dijz 22.667,. Ft.

Az üres, legalább f4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj

önkoľmányzati érdekbol legfeljebb 50 vo-ka| csĺjkkenthető. Az így csökkentett nettó havi béľleti díj:
11.334,- Ft.

Javasoljuk a Budapest VI[., Béľkocsis u. 4I. száłm alatti,35Of9lO/N46 hrsz-ú, 19 ÍÍŕ alapterületű,

utcai bejáratú, földszinti nem lakás célú helyiség bérbeadását oláh Ferenc egyéni vá||a|koző részére

raktározás cé|jára,határozatlan időre, 30 napos felmondással, f2.667,- Ft/hó + Afa bérleti + kozüzemi-
és kĹilön szolgáltatási díjak összegen.

Nem javasoljuk a csökkentett bérleti díjon tĺinénő bérbeadálst a helyiség jó muszaki állapotára

tekintettel, amely nem indoko|jaaszámított bérleti díjtól toľténő eltérést.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a

Tisztelt B izottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását. mivel a mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az

ÖnkoľmányzaĹkozos koltség kiadásait, és plusz bevétele js származna, továtbbá abér|ő a he|yiség



folyamatos karbantartásáról gondoskodik. A helyiségre biľtokbavétele óta a helyiség bérbevétele iránt
érdeklődés nem volt.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadáłsként továbbľa is közös költség
fizetési kcitelezettség terheli, és a helyiség ái|agaromlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat fOI5. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kłiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 35lf013. (VL 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2' $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselő-testtilet (továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör
megosztás szeľint _ onkormányzati bérbeadói dontésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
jogosítja fel. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi Lxxvm. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ
osszegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéről a bérlo kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro|
történik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjálnak mértékét a Képviselő-testület haÍározatátbaĺ
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni, A hatáskönel ľendelkező bizottság a béľbeadói
döntés meghozatalakoľ a képviselőtestületi hatźlrozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület f48/fOI3. (vI. 19.) szálmúhatározatának (továbbiakban: Kt. hatá'rozat) II' fejezet

7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatátozat és a Kt. máshatározata

s'eiint a|<tua|izőit bekoltözhető forgalmi érték szo|gát|. Ahatározat 8' ponda a|apján a helyiségben

végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, az utcai

földszinti helyiségben történo raktátozási tevékenységhęztatÍozó szorző 8 %o.

Az üres, legalább f4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj

önkormányzati érdekből legfelj ebb 50 ?o -ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkotését rrregelozően

koteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint

a 17. $ (4)bękęzdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláími.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Yátosgazdátlkodási és Pénzĺigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség

bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hat'ározati javaslat

év. (...hó....nap)' számú Yárosgazdállkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

I.) ho7p2ájátľul a Budapest VIII., 35o2gt0tV46 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.'
Béľkocsis u. 41. sz{m ahttelhelyezked o, |9 m2 alapterületű, i.iľes, önkormányzati tulajdonú, utcai

bejáraui, földszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához hatźrozat|an időre, 30 napos

felmondási határidő kikötésével, oláh Fórenc eryéni vállalkozó részére, raktározás cé|jára,

22.667,. Ft/hó + Áfa + kozüzemi- és külön szo|gá|tatási díjak ĺisszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója

Határidő: 2015. november 16.



2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központzrt-t ahatározat 1.) pontjában meghatározott bérletiszerződés megkötésére, amelynek feltétěle, hogy az Önkormányżat tulajdonášan á||ó nem lakáscé|já'ra szo|gáló helyiségek béľbeadásának feliételeiről szóló 35/2OI3. (VI' 20.) önkormányzatirendelet lł s (z) !9kezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4)bękezdése alapján közjegyz(5 előtt egyolđalú kotJezettségvállalási nyilatkozat
a|áírásált vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határrdo: 2016. janurár 31.
A döntés végrehajtásá:vf,ęz(' szervezetiegység: Józsefvárosi Gazdálkod áłsiKozpontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések eséténJavas|ata aközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. november 9.
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