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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság 2015' novęmber 23-i tiléséľe

Táĺrgy: A Magyaľ Táľsasház Kft. valamint Faľagó Virág Gyiingyvér egyéni vállalkozó
bérbevételi kéľelme a Budapest v[I., Horváth Mihály tér t6. szám alatti üľes,
łinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

Eloteľjesztő: Józsęfuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.,Kovács ottó vagyongazdá|kodźsiigazgató
Készítettę: Balog Erika referens
A napiĺendet nyilvános ülésen kelltárgyalni
A döntés el fo gadásáh oz e gy szeríi szav azattöbb s é g szüksé ge s.

Tisztelt Y árosgazdátlkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmĺĺnak ľészletes Ísmertetése

Az onkormáĺyzat tulajđonát képezi a Budapest vilI. Horváth Mihá^ly tér |6. szám alatti
35t94/0lNĹhe|yrajzi számon nyilvántartott, utcai bejáratll, ftildszinti 24 rŕ alapteľületű nem lakás
célú helyiség, amely az ingatlan-ĺyilváĺtartásban egyéb besorolással szerepel.

Az onkoľmányzatiHázkeze|ő koda a fenti helyiségetfOI . április 25-énvettebirtokba, a helyiség jó
műszaki ál lapotú (4) besorolású, rende'ltetésszeľiĺ hasznźiatr a alkalmas.

Avízőrás helyiség :után azonkormányzat közös költség fizetési kötelęzettsége 5.850,- Ft/hó.

A Tisaelt BizoÍtság a 40|l20I5. (Iv. 24.) határozattlbanhozzźljáru|t a fenti helyiség bérbeadásához a
Brillar Team Kft. részére. A bizottstryi hatźlrozat kézhęzvéte|ét követően a kére|mezĺc az
Önkormányzat tulajdonáhan źt||ő nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 35l20l3. (VI. 20.) számu rendeletben ( továbbiakban: Rendelet) előíľt határidőn belül nem
kötötte meg a bérleti szeľződést.

A helyiségre két béľbevétęli kérelem érkezett.

1.) A Magyar Táľsashĺĺz Kft. (székhely: 1015 Budapest Csalogány u. |2. fszt.8.; cégegyzékszám:
01-09-934858; adősztlm: 12448645-2-41; képviseli: Weisz Gáboľ Miklós és Szakács d,paa
önálló képviseletľe jogosult üryvezetők) kérelmet nyrĺjtott be a Tarsaságunkhoz a fenti helyiség
társasházkezelői iľoda cé|jára történő béľbevétele kapcsán' A Kft. váIla|ja a fenti helyiség saját
költségen történő fe|t$itástlt,'és béľbeszámítással nem kíván é|ni azonkormányzatfe|é. Bérleti díj
ajánlatuk: 32.000,- Ft/hó + Afa'

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy akére|mező a Nemzeti vagyonľól sző|ő 20I|' évi
CXCVI' tv. 3. s (l) l. pontja szerint át|átható szervezetnek minősül, ellene végrehajtás-, csőd- és
felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági ađó bevallási kötelezettségének 2012., 2013. és 2014.
évben eleget tett.

2.) Faľagó Virág Gyiingyvér egyéni váIlalkozó (székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 14.
2. I0.; adőszám: 56068768-2-42; nyi|váĺtartási szám: 6251072; váIIa|kozői tevékenységének
kezdete: 1997.03. I4.) sziĺténkérelmet nyújtott be Táľsaságunkhoz fenti helyiség belsőépítészeti
bemutatóterem cé|jára torténő béľbevétele kapcsán' A kéľelmezo béľleti díj aján|atot nem tüntetett
fel, de vźú|a|ta a helyiség saját költségen t<iľténő felújítását' korszeľűsítesét, amelynęk értékét
semmilyen formában nem kívánj a az onkormány zatra hántani.

A Grifton Propeľty Kft. által 2014. július Ił-éĺkészített, és fiiggetlen ingatlan szakértő á|ta|20|5'
november 11-én aktualizáIt értékbecslés szęrint a helyiség forgalmi értéke 4.700.000,- Ft. A kérelęmľę
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töfténő bérbeadás esetén az iroda és bemutatóteľem tęvékenységekhez tartoző bérleti đij szorző 8 oÁ,

az igy számított nettó havi béľleti díj tisszeg: 31.333'. Ft.

Az üres, |egaltbb lf hőnapja, đe legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyíség
esetében a bérleti đíj önkormányzati érdekből legfeljebb 30 %o.ka| csökkenthetó. Az időtartamba nem
számitllato be míg a helyiség nem volt a bérbe adható helyiségek listáján. Az így csiikkentett nettó
havi bérleti díj: 21.933'- Ft.

Nem javasoljuk a helyiség bérbeadására nyilvános pá|yázat |<lirását, tekintettel ana, hogy a bęadott
béľbevételi kéľęlmek koztil a Magyar Ttlrsasház Kft. béľleti dij ajćtn|ata kedvezobb, mint a Faragó
Viĺág Gyöngyvér egyéní váI|a|kozó által beadott kérelem, amely nem tartalmaz aján7atot, ebben az
esetbęn aszámított bérleti díj a bérleti díj megállapítás alapja. Tekintettel az előbbiekľe eryértelmtĺen
kiválasztható az összességében kedvezőbb aján|at.

Nem javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását Faragő Virág Gyöngyvér egyéni váI|a|koző részéte,
tekintettel a másik kéľelmezo által beadott kedvezobb aján|atra.

Javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását a Magyaľ Táľsasház Kft. részére társasházkezeloi iľoda
céIjára'határozat|an idore 30 napos felmondási ido kikötésével, a kérelmében szerep|ő, azaz 32.000,-
Ft/hó + Áfa bérleti +k(jnizęmiés ktilönszolgáltatási díjak ĺisszegen.

Javasoljuk a fenti helyiség felujításához szĹikséges tulajdonosi hozzájáru|ás megadását.

Javasoljuk kikötni, hogy a béľlő a béľleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámitássa| ne élhessen,
továbbá az źita|a eszkozölt beruházásokat a béľleti jogviszony alatt és azt követoen, az
onkormányzattól semmilyen jogcímen ne követelhesse.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség béľbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely dĺintés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénziĺgyĺ hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó béľleti díj fedezné az onkormányzat közös költség fizetési
kötelezettségét, és plusz bevétęl is származna. A helyiség mielőbbi béľbevételével a bérlő
gondoskodna a fo|yamatos kaľbantartásról, és nem romlana az á|Iaga.

Ameĺĺryiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkormáĺyzat, kiadásként továbbra is közös költség
ťrzetési kötęlezęttség terheli, és a helyiség áL|aga romlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat 2015. évi béľleti díj
bęvételét.

A helyiség bérbeadása péĺzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A Rendelet 2' $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben meghatározott fę|adat- és hatásköĺ
megosztás szerint - önkormányzatibérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
jogosída fel.

A Rendelet 7. $ (1) c) bekezdése éĺtelmében a helyiséget csak versenyeztetés alapján lehet bérbe adni'
ha az adott helyiségre 1 hónapon beltil több béľbevételi szándék kertil benýjtásra, és a bérbevételi
szándéknyilatkozatok közi.i| nem vá|aszthato ki egyértelműen a legelőnyösebb ajźn|at.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľę vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése ételmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a béľleti díjľól új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjáĺak
mértékéről a bér|ő kivá|asztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéľo|
toľténik az aján|aÍtétel, a helyiség bérleti díjának ménékét a Képviselő-testtilet határozatában
megállapított bérleti dijak alapjćn kell meghatározni. A hatáskĺjnel ľendelkező bizottság a béľbeadói



dtintés meghozatalakor a Képviselő-testĺileti határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező béľleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testülęt f48l20I3. (VI. 19.) száműhatározatának II. fejezet 7, poĺtja éltelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más łlatározata szerint aL<tua|izáIt.
bekoltözhető foľgalmi érték szolgál. A határozat 8, pontja alapján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása az iroda és bemutatóterem
tevékenységet'hez tartozó bérleti díj szorző 8 %. AZ üres, legalább i2 hónapja, de legfeljebb f4
hónapja nem hasznosított, netto f5 MFt alatti forgalmi értéktĺ helyiség esetén a bérleti díj
önkormányzati érdekbő l legfelj ebb 3 0 %o-ka| c sökkentheto.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) számuhatározatźnak VII. Fejezet 31. pontja értelmében a
béľleti díj méľtékéről, és megfizetésének ĺitemezéséről, vagy bármilyen más bér|eti díjat érintő
kérđésben bérbeadói döntésľe van szükség a bérbeađással megbízott vagyonkezelő szervezet
javaslatźraaz onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete dönt.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjttn a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően
kotęles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérlęti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17' $ (4) bekezdés alapján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot aláírni.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

H.ttíroza'tijavaslat

.év. (..'hó....nap). számú Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem já.ľu|hozzí a Budapest VIII. 35194l0/NI helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest \TII.
Horváth Mihĺíly tér 1.6. szím alatt ta|á|hatő, f4 m, alapterĺiletrĺ utcai bejáratu földszinti üres
önkorrnányzati tulajdonú helyiség bérbeadásához Faragő Viľág Gyiingyvéľ egyéni vállalkozó
részére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási ígazgatő
Hatźridő: 2015. novembeľ 23.

2.) hozzőĘátľul a Budapest VIII. 35I94l0lN1 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.
Hoľváth Mihály tér 16. sztlm alatt ta|áLhatő, 24 m2 alapterületű utcai bejáratu, fiildszinti üľes
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség béľbeadásához, hatáľozat|an idore, 30 napos
felmondási idő kikötésével, a Magyaľ Táľsasház Kft. részére, tźrsashtnkeze|ói iroda céIjára,
32.000'- Ft/hó + Afa bérleti + könizemi- és kĺilĺjn szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodás i igazgato
Határidő: 2015. november 23.

3.) bozzíjáru| a Budapest VIII. 35194l0lNI he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.
Horváth Míhály tér 16. szttm a|attta|á,|hatő,24 m2 alapteriiletű utcai bejáratú, ftjldszinti üres
onkormáĺy zati tulaj donú nem laká s célú helyi sé g feLtĄitásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgató
Határidő: 2015. november 23.

4.) a Magyaľ Táľsash áz KÍt. a béľleti jogviszony időtartama alatt béľbes zźtmítássa| nem éIhet,
továbbá az á|tala végzett beruházások ellenértékét az onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem
kĺjvetelheti a bérletijogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefváľosi Gazđálkodási Kozpont Zrt.vagyongazđálkodásiigazgatő
Hatźrido: 2015. novęmber 23.



5.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźr.ozat 2' poĺtjtlban' foglaltak szerinti
béľleti szerződés megkötésére, amel1mek feltétele' hogy az onkormányzat tu|ajdonźtban áI|ő nęm
lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjtn kozjegyző elótt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyi latkozat a|áír ását vál lalj a a leencĺ ő bérlő.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. v agy ongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 20|6. jaĺlár 3|.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti erység: Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nęm índokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. november 16.

Ż
Kovács ottó

v agy ongazdálko dás i ígazgatő

KÉszĺrrrrB: JozsrrvÁn.osl Gezo,q.lroDASI KozPoNTZRT.
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