
Budapest Főváľos VIII. keľi'ilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének
Ytrośgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottsága o'/
Előterjesĺő: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpoĺtZrt. J .. napirend

ELoTERJEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Péĺlzügyi Bizottság 2015. november 23-i ülésére

Tríľgy: A Magyaľ Táľsasház l(ft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII., Kiss József u.2/A.
(Rákóczi tĺt 57.) szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiségre

Előterjesĺő: Józsęfuárosi Gazdálkodási KözpontZrt., Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgató
Készítette: Balog Erika ręferens
A napiĺendet nyilvános ülésen kell tĺáľgyalni
A döntés elfo gadásáh o z e gy szeru szav azatÍobbs é g szüksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés ttta|mínak részletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' Kĺss Jĺózsef u.2lA'. (Rĺíkóczi űú 57.) szám
a|attj, 34637ĺ0/N37 he|yrajzi számon nyilvántartott, utcai bejáratll, fiildszinti f9 nŕ a|apterülettĺ nem
lakás célú helyiség, amely aziĺgatIan-ĺyi|vántartźlsban iizlet besorolással szerepel.

Az onkormźnyzati Házkeze|ő koda a fenti helyiséget 2013. novembeľ 07-én vettę birtokba, a
helyiségben gázszolgá|tatás nincs, jó műszaki állapotú (4) besorolású, rendeltetésszeľű haszĺá|atra
alkalmas. A fiĺtés elektromos árammaI megoldható.

Avizőrás helyiség után az onkormányzatkozos költség fizetési kötelezettsé ge 3.745,- Ft/hó'

A Tisztelt Bizottság az 538l20L5. (v.27.)határozattlbanhozzájétrult a fenti helyiség bérbęadásához az
Intľepid-Start Kft. részére. A bizottságihatźtľozatkézhezvéte|ét követően a kéľelmező visszavonta a
helyiség bérbevételéľe vonatkozó kérelmét.

A Magyar Társasház Kft. (székhely: 1015 Budapest Csalogány v 12' fszt.8.; cégtregyzékszám: 01-
09-934858; adőszám: |2448645-f-41; képviseli: Weisz Gábor Miklós ugyvezető és Szakács Aľpád
ugyvezető, képviselet módja: öná11ó) kérelmet nyújtott be a Társaságunkhoz a fenti helyiség
társasházkezelői iroda cé|jára történő bérbevétele kapcsán. Bérleti díj ajánlatot a kérelem nem
tartalmaz.

A benyújtott iľatok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a Nemzeti vagyonról szóló 201l. évi
CXCVI. tv. 3. $ (1) l. pontja szerint át|átbató szervezetnek minősül, ellene végrehajtás-, csőd- és
felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adó bevallási kötelezettségének f0|2,,2013. és2014.
évben eleget tett.

Az Avant.Immo Kft. źitaI2010. február 06-áĺkészített, és fiiggetlen ingatlan szakértó źita| f015'
novembeľ 1l-én aktualizźit értékbecslés szeńnt a helyiség foľgalmi értéke 7.f90.000,- Ft. A kérelemre
töľténő bérbeadás esetén az irođai tevékenységhez tartoző bérleti díj szorző 8 %o, az igy számított nettó
havi béľletĺ díj tisszeg: 48.600'- Ft.

Az üres, legalább If hőnapja, de legfeljebb 24h6napja nem hasznosított nettó fsMFt alatti helyiség
esetében a béľleti díj önkoľmányzati éľdekből legfeljebb 30 Yo-ka| csökkenthető. Azidőtartamba nem
számíthatő be, amíg a helyiség nem volt a bérbe adható helyiségek listáján. k igy csökkentett nettĺí
havi bérleti díj: 34.020'- Ft.

Javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását gázszo|gá|tatás nélkÍil a Magyar Táľsasház Kft. ľészére
tźlrsasházkeze|ői iroda céIjára, határozat|an időre 30 napos felmondási idő kikötésével,
34.0f0,- F't/hó + Aľa bérleti + közüzemi és kĺil<jnszo|gáItatási díjak összegen.



II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség béľbeadáshozbérbeadői döntés szíikséges, amely dontés meghozata|ára a
Tísaelt Bizottság j ogosult.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása

A mielőbbi béľbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költség fizetési
kötelezettségét, és plusz bevétel is származna. A helyiség mielőbbi bérbevételével a bérlő
gondoskodna a fo|yamatos karbantartásról, és nem romlana az áIlaga.

Amennyiben nem adja béľbe a helyíséget az Önkormányzat, kiadásként továbbra is közös köttség
fizetési kötelezettség terheli, és a helyiség tiIagaľomlik.

A hatärozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 2015. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzlgyi fedęzetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

Az onkorm ányzat tulajdonában ál1ó nem lakts céIjára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
szőIő 3512013' (VI. 20.) számll rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendęlętben
meghatźrozott feladat- és hatásköľ megosztás szeńnt - ĺinkormányzatí bérbeadói dontésľe a
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegeĺítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi Lxxvn. ńrvény 38. $ (1) bekezđése értelmében a. fęlęk a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjźnak
méľtékéľől a bérlő kivźilasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro|
történik az aján|aÍtétel, a helyiség bérleti díjttnak mértékét a Képviselő-testület határozatában
megállapított bérleti dijak aIapjáĺ kell meghatározĺi. A hatáskönel rendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozata|akor a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testülęt f48l20l3. (VI. 19.) számű határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatáĺozata szerint akt:ualiztůt
beköltözhető forgalmi érték szolgál. A képviselo-testiileti határozat 8. pontja a|apján a helyiségben
végezĺi kívánt tevékenység figyelembevétęlével torténik a bérlęti díj meghatározása az irodai
tevékenységheztartoző béľleti đíj szorző 8 %. Az üres, legalább 12hőnapja, de legfeljębb 24 hónapja
nem hasznosított, nettó 25 }dFt alatti forgalmi értéktĺ helyiség esetén a bérleti díj onkormányzati
érdekből legfeljebb 30 oÁ-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlo a bérleti szerződés megkötését megelőzően
koteles a bérbeadónak 3 haví bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kcjtelezettségvállalásinyi|atkozatot aláíľni.

Fentięk alapján kérem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot' hogy a fenti helyiség
béľbeadásával kapcsolatos dĺintését meghozni szíveskedj en.

Hatáłrozatijavaslat

... ... ...év. (...hó....nap) . száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bízottsägihatározat:

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzíjálrul a Budapest V[I., 3463710lł37 he|yrajzi sztlmoĺ nyilvántartott' a Budapest VIII.,
Kiss József u. 2. (Rákóczi űlt 57 .) szźlm alatt taltúható, f9 m, a|aptertiletű utcai bejátatll, foldszinti
tires önkormźnyzatí tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához gázszo|gá|tatás nélktil,
határozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikötéSével, a Magyar Táľsasház Kft. részére,



táľsasházkezelői iroda cé\jára, 34.0f0,- Ft/hó + Áľa béľleti + könizemi- és ktilon szo|gáltatási
díjak <isszegen.

Felelős: Józsęfuárosi Gazđálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásí igazgatója
Hatáľidő: 2015. novęmber 23.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontjában foglaltak szerinti
béľleti szerződés megkötéséľe' amelynek fęltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 35120|3. (VL f0.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo óvadék
megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése a|apjźn kozjegyzó előtt egyolda|ú
kötelezettségvál lalási nyilatkozat a|áir ását vállalj a a leendo bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 37.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKőzpontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hiľdetótáblán honlapon

Budapest, 2015. november 16. \--r
Kovács ottĺí

v agy ongazdálkodási igazgatő

KÉszÍrpľrn: JózspRvÁnosl Gezoĺĺ-rooe'sI KozpoNT ZRT.
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