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Előterjesĺő: Józsefuárosi Gazdálko dásiKozpoĺt Zrt. \ ... . . Y' . :. 'sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. december 7-i tiléséľę

Tárgy: Dľ. Susánszki Koľnél, valamint dr. Kőszegi János béľbevételi kéľelme a Budapest
VIII., Gyulai Pál u. 7. szám alatti üľes, tinkormányzati fuIajdonú nem lakás célú
helyiségre

Eloteľjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt., Kovács ottó vagyongazdtikodásíigazgatő
Készítette: Balog Eľika ľefęľens
A napirendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobbs é g sziiks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállĺís és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat ia'|ajdonát képezi a Budapest VI[.,
Gyulai Pál u. 7. szám alatti 36446l0ĺN1helyrajzi számon nyilvántaľtott, udvari bejáratú, ftjldszinten
(81 m,) és pinceszinten elhelyezkedó (35 m,), ĺisszesen 116 ď nem lakás célú helyiség, ame|y az
ingatlan-nyilvántartásban iizlet besorolással szerepel.

Az Önkorm ányzati Házkeze|ó koda a fenti helyisé get 2OI1 . novembeĺ 1 1-én vette biľtokba, a helyiség
közepes műszaki állapotú (3) besorolású, rendeltetésszertĺ haszĺá|atra alkalmas.

Avizórás helyiség tlttn az Önkormányzat közös költség fizetési kĺitelezettsé ge 19 '9fI,- Ft/hó.

A helyiségľe két bérbevételi kérelem érkezett.

1.) dľ. Susánszki Koľné| önĺílló bíľósági végrehajtĺó (székhely: 5600 Békéscsaba, Alkotmány u. 5. ;

adőszám: 50238585-1-24;) adőszámmal rendelkező magánszemély kérelmet nýjtott be a
Társaságunkhoz a fentí helyíség iroda (egyéb jogi szolgáltatás) cé|jélra töľténő bérbevétele
kapcsán. A kérelmező kérte a fenti helyiség felujítási kĺiltségének béľleti díjban töľténő
beszámításźt. A költségvetés bruttó 4.972.150,- Ft (nettó: 3.9I5'079,- Ft) összegben a bérbevétęli
kéľelemhez csatolásra került. A kérelem nettó 140.000'- Ft/hó bérleti díj ajánlatot tartt|maz.

Az onkormányzati Házkęze|ó Iľodája źúvizsgáIta kérelmező által benyújtott kĺiltségvetést' és a
helyiség feIlljitásáta vonatkozó bérbeszámítás tekintetében bruttó 3.610'040,- Ft (nettó: 2.842.55I,-Ft)
összeg elfogadását javasolta (a|jzatkészítés, hideg, melegburkolat, fa és mtlanyag szerkęzet
elhelyezése, üvegezés, felületképzés, villanyszeľelés, épületgépészeti csővezeték szeľelés,
éptiletgépészeti szeľelvények szerelése).

2.) dr. Kőszegi János ügyvéd (székhely: 1202 Budapest, Nagysándor József u. 138.; adősztlm
72875227-I-43; lajstľomszám: 19974) szintén kérelmet nýjtott be Társaságunkhoz fenti helyiség
iigyvédi iľoda céljára történo bérbevétele kapcsán. A kéľelmező a béľleti díjra vonatkozóan a
szímított bérleti díjnak megfelelő łisszeget fizetne. A helyiséget fel kívánja t|itaĺi (viz, v17|any,
gázháIőzat teljes cseĘe, ĺyi|ászáĺók teljes felujítása vagy cseľéje, padlóburkolatok cseréje), a
helyiség saját kĺiltségen tofténő felújításának, koľszeľűsítésének összegét semmilyen formában
nem kívánj a az otlkormźny zatr a hárrtaĺĺ.

Az Avant.Immo Kft' á|tal2015. szeptembeľ í-ánkészített értékbęcslés szerint a helyiség forgalmi
értéke i9.870.000,- Ft. A kérelemre töľténő béľbeadás esetén az iroda tevékenységheztartozó béľleti
dij szorző 8 %o, az így számitott nettó havi béľletĺ díj iisszeg: 132.467,- Ft.

Az üľes, Iega|ább 24 hőnapja nem hasznosított nęttó 25M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj
önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető. Az időtartamba nem számithatőbe, mig a



helyiség nem volt a bérbe adható helyiségek listáján. Az íey csłikkentett nettó havĺ bérleti díj:
66.233,-Ft.

Nem javasoljuk a helyiség bérbeadásáĺa nyilvános pá|yázat kiirásźt, tekintettel ana, hogy a bęadott
bérbevételi kérelmek közĹil dr. Koszegi János ügyvéd béľleti díj ajźn|ata kedvezőbb, mint a dr.
Susánszki Kornél önálló bírósági végrehajtó kérelme, aki a helyiség feltĘitásának összegét a bérleti
díjban t'tváĺja beszámíttatĺi. Az előbbiekre tekintettel egyértelműen kiválaszthatő az összességében
kedvezobb aján|at.

Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását dr. Susánszki Koľnél iinálló bírósági végľehajtĺó
részére, tekintettel a másik kérelmező által beadott kedvezőbb ajttn|atra.

Javasoljuk a tárgyi helyiség béľbeadását dľ. Kőszegi János ĺigyvéd részére, ügyvédi iroőa cé|jára,

határozat|an időľe' 30 napos felmondási idő kikötéSéve|,132.467,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzęmi és
kiilönszolgáltatásí díjak összegen.

Nem javasoljuk a béľleti díj csökkentését 50 oÁ-ka|, tekintve, hogy a kérelmező megajánlotta a
számitott béľleti díj osszegét, továbbá azt a helyiség keľületen bęltili ęlhelyezkedése sem indokolja,
tekintettel arra' hogy a Palotanegyed frekventált helyénta|á|hato.

Javasoljuk a fenti helyiség felujításához szükséges tulajdonosi hozzájáru|źls megadását.

Javasoljuk kikötni, hogy a bérlo a bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámitássa| ne élhessen,
továbbá az áIta|a eszközölt beruházásokat a bérleti jogviszony a|att és azt követoen, az
onkormányzattól semmilyen j ogcímen ne követelhesse.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbęadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|źlra a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénziigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti đij fedezné az onkormányzat kozös költség fizetési
kötelezettségét, és plusz bevétel is származna. A helyiség mielőbbi bérbęvétęlével a bérlő
gondoskodna a folyamatos karbantartásľól, és nem ľomlana az éů|aga, sőt a bérlő által töftént
felújítások önkormányzattól toľténo átvźil|a|ásź*al értéknöve|óberuhźnást hajt végľe.

Amennyiben nęm adja béľbe a helyiséget az oltkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
ťlzetési kötelezettség terheli, és a helyiség á|lagaromlik.

A hatźrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat 20|5. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség béľbeadása pénnl'gyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőLő 3512013. (VI. 20.) ľendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a
ľendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzatibérbeadói döntésľe
a Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.

A Rendelęt 7. $ (l) bekezdés c) pontja ételmében a helyiséget csak versęnyeztetés a|apján lehet bérbę

adni, ha az adott helyiségre 1 hónapon beliil tobb bérbevételí száĺdék kerül benýjtásra' és a
bérbevételi szándéknyilatkozatokköztil nem vá|aszthatő ki egyértelműen a legelőnyösebb aján|at.

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

A Rendelet 14. $ (1) bekezdésę aIapjźn a bérleti díjľól új béľbeadás esetén a helyiség bérleti dijának
mértékéről a bér|ő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az Önkományzat részéľó|
töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának ménékét a Képviselő-testület hatźtrozattlban



megállapított béľleti díjak alapján kell meghatározni, A hatásköľrel rendelkező bizottság a bérbeadói

döntés meghozata|akor a Képviselő-testiiletí határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 248lfOI3. (VI. 19.) számu határozatźnak 7. poĺtja értelmében a helyiségbéľ

a|apjźn| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatćrozata szerint akfial'izźL|Í. bekĺjltözhetó

forgalmi érték szo|gál. A határozat 8. pontja alapjtn a helyiségben végezni kívánt tevékenység

figyelembevételével történik a bérleti dfi meghatározása az iľoda tevékenységhez tartoző bérleti díj

szorző 8 %. Az üres, legalább 24 hőĺapja nem hasznosított, nettó 25 MF.t alatti tbrgalmi éľtékiĺ

helyiség esetén a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető.

A Képviselő-testület 248l2OI3. (VI. 19.) számll hatátozatćnak 31. pontja értelmében a bérleti díj

ménékéről, és megfizetésének ütemezéséľőL, vagy bármilyen más bérleti díjat érintő kéľdésben

bérbeadói döntésre van szükség a béľbeadással megbízott vagyonkeze|ő szetvezet javas|atá,ĺa az

onkormányzat Tulaj donosilBérbęadói j ogokat gyakoľló szęrvezetę dönt.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a béľleti szeľződés megkötését megelőzően

köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetĺi, valamint

a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozatot aláíľni.

Fentiek alapjtn kérem a Tisztelt Yárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség

bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számíYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A'Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem jírul hozzí a Budapest ilü.o Gyutai Pál u. 7 . szím aLatt taláLhatő, 3644610lł 1 hĺsz.-ú,

116 fiŕ alapterületű, utcai bejáratt, ťoldszinten és pinceszinten elhelyezkedő üres oĺlkotmányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához dľ. Susĺĺnszki Kornél tinálló bíľĺísági
végľehajtó részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkođásí igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

2.) hozzőjálľul a Budapest VIII., Gyulai Pát u. 7. szám a|atttaláIhatő,36466lolN1 hĺsz.-ú, ||61ł
alapterülettĺ, utcai bejárat6, ťoldszínten és pinceszinten elhelyezkedő ĺires, önkormányzati

tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához, határozat|an időre, 30 napos felmondási idő

kikötésével, dľ. Kőszegi János ĺĺgyvéd részére, ügyvédi iľoda céljara, 132.467,. Ft/hó + Áfa
bérleti + ki3njzęmi- és ktilön szo7gźĺ|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. decembeľ 7.

3.) hozzíjáľu| a Budapest VIII., Gyulai Pál u. 7. szám a|atttaláIhatő,3646610lNI heIyrajzi számon

nyilvántaľtott, |16 m2 alapteľületiĺ, utcaí bejtlratu, fijldszinten és pinceszinten e|helyezkedő üres,

önkormányzati tulaj donú nem lakás célú helyisé g fe|ujításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója

Hatáľidő: 2015. december 7.

4.) dľ. Kőszegĺ János ügyvéd a Budapest^VIII., Gyulai Pál u. 7. szźlm aIatt taltihatő,36466l0lV1
helyrajzi sżá-o.' nyilvántartott, 116 m2 alapteľtiletű, utcai bejárattl, floldszinten és pinceszinten

elhelyezkedő üres, ĺinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre vonatkozó bérleti
jogviszony időtaftama alatt bérbeszámitással nem élhet, tovźbbá az áItala végzett beruházások

ęllenértékét az onkormányzattőI semmilyen jogcímen nem kövętelheti a bérleti jogviszony alatt és

azt követően sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdtikodtsi igazgatőja



Hatźlridő: 201 5. dęcember 7.

5.) felkéri a Józsefutĺosi Gazdálkodási Kozpoĺt Zrt.-t a határ.ozat f') poĺtjábaĺ foglaltak szerinti
bérleti szerződés megkotéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tlilajdonában á1ló nem
lakás céIjára szolrgáLő helyiségek béľbeadásának fe|tételeiľől szóló 35ĺ20|3. (VI' f0.)
önkormányzatí rendelet i4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bękezdésę alapján kozjegyző előtt eryoldalú
kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirásźń vállalj a a |eendő bérlő.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdźikodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2016. jarułár 3I.

A döntés végľehajtását végző szervezęti egység: Józsefuárosi Gazdá|kodásiKozpoĺtZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. novembeľ 30.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i igazgatő
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