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Budapest Főváros VIII. kerĺil et Józsefváro si onkor mány zat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj esztő : Józsefvárosi Gazdálkodási Kozp ont Zrt.

ELoTERJESZTÉS
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|5. december 7-i üléséľe

Táľgy: A New Addis Abeba Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII.' József u. 42.

szám a|atti ůires, tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

Előteľjeszto: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt., Kovács ottó vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni
A dĺjntés elfo gadásáh oz e gy szetu szav azattö bb sé g s züksé ges

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának rész|etes ismertetése

A Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat (továbbiakban: onkoľmźnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, József u. 42. szttm a|attL 35006i0/Al25 hrsz.-u,
utcai bejáratú, füldszinti, 3I m, a|apterületű nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-

nyilvantaľtásban üzlet besoľolással szerepel.

Az onkormányzatiHázkezę|ő Iroda a fenti helyiséget20|4' november |7-én vette birtokba, a

helyiség közepes állapotú, (3) műszaki besorolású, csak gázcsonk található benne, fűtési

ręndszer nem került kialakításľa, azonban a fűtés elektromos árammal is megoldhato, így az
in gatlan ľende l teté s szeru haszná|atr a al kalmas.

Avízőrás helyiség után az onkormányzatkozos koltség fizetési kötelezettsége 7.285,- Ft/hó.

A New Addis Abeba Kft. (székhely: 1053 Budapest, Fejér Gy. u. 6. 3. em. 3';

cégegyzékszám: 0I-09-273585; adószám: 25410750-2-41; képviseli: Kanzou Jamal Taher
ügyvezető) kérelmet nyújtott be Táľsaságunkhoz a fenti helyiség élelmiszertizlet (szeszesital

árusítással) cé|jára történő béľbevétele kapcsán. Béľleti díj ajánlatot a kérelem nem ÍarÍ.a|maz'

A szükséges iratok becsatolásra kerültek.

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy a kére|mező a nemzeti vagyonról szóló
20II. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) 1. pontja szerint át|aÍhatő szervezetnek minősĹil, ellene

végrehajtási, csőd és felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adó bevallási
kötelezettségének 2016. évben kell eleget tenni, tękintettel ana, hogy a cég 2015. novembęr
9-én keľült bej egyzésre.

A Grifton Pľopeľty Kft. által 2014. november ll-én készĺtett, és független ingatlan szakérto

á|ta| 201'5. novembet 25-én aktua|izá|t éľtékbecslés szerint a helyiség forgalmi értéke

5.830.000,- Ft. A kérelemĺe történő béľbęadás esętén aZ élelmiszer kiskereskedelem
szeszáľusítással tevékenységhez Ártoző béľleti díj szorző 70 yo, az így szźtmított nettó havi
béľleti díj tisszege 48.583'- Ft.

Az üres, legalább 12 hónapja, de legfeljebb24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti

helyiség esetében a bérleti díj onkoľmányzaÍi érdekbol legfeljebb 30 oÁ.kaI csokkentheÍő. Az
így csökkentett nettĺĺ havi béľIeti díj 34.008'- Ft.



Nem javaso|juk a tátgyi helyiség bérbeadását a New Addis Abeba Kft. tészére
élelmiszerüzlet (szeszesital árusítással) cé|jfua, tekintettel atÍa, hogy a társasäg 2O|5.
novembeľében került bejegyzésre, nem látjuk biztosítottnak, hogy eleget tudna tenni a bérleti
díj fizetési kötelezettségnek' valamint az uIcában működo élelmiszeľtizletek működésével
kapcsolatban több lakossági panasz merült fe| az utóbbi idoben.

II. A beterjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés meghozata!áva| az Önkoľmányzatnak a helyiség tekintetében továbbra is közös
költség fizetési kotelezettsége áll ferm.

A határozati javaslat elfogadása nem befolyásolja az onkormányzat 2016. évi bérleti díj
bevételét.

A döntés meghozatala fedezetet nem igényel.

V. Jogszabályi ktirnyezet

Az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeirol szóló 35l20I3. (u. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (l)
bekezdése értelmében a Képviselő-testĹilet - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör
megosztás szerint - önkoľmányzati bérbeadói dontésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosída fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő 1993. évi LXXVIII' törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet l4. $ (l) bekezdése alapján a béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti
díjának méľtékérol a bérlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben aZ
onkormányzat részérőI történik aZ ajánlattétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a
Képviselo-testület határozatában megállapított bérleti díjak alapján kell meghatátozni' A
hatáskönel rendelkező bizottság a bérbeadói dĺintés meghozatalakor a képviselo-testületi
határozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha akérelmezo béľleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendo bérlő a bérleti szerződés megkotését
mege|őzően köteles a béľbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés a|apjźn közjegyző előn egyoldalú
kötelezettSégvál I alási nyi latkozatot al áírni.

A Képviselo-testület 248120|3. (VI. |9.) számuhatározatźnak II. fejezet 7' pontja értelmében
a helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt' más határozata szerint
aktua|izá|t bekcjltözhető forgalmi éľték szolgá|. A képviselő-testületi határozat 8. pontja
a|apján a lrelyiségbelr végezlri kíválrt tevékenység figyelembęvételével történik a béľleti díj
meghatározása az élelmiszeľ kiskereskedelem szeszárusítással tevékenysé ghez tartozó bérleti
díj szorző |0 %.

Az üres, legalább 12 hónapja' de legfeljebb 24
forgalmi értéku helyiség esetén a bérleti díj
csökkenthető.

hónapja nem hasznosított, nettő 25 M Ft alatti
önkormányzati éľdekből legfeljebb 30 %-kal

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti
helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.



Határozati javaslat

..év. (...hó....nap)' száműVárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest
VIII., 3500610lAlf5 helyrajzi számon nyilvántartott. a Budapest VIII. kerület, József u. 42.
szám a|att található, 31 m, alapterületű utcai bejáratú, ft)ldszinti, üres, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásźlhoz a New Addis Abeba Kft. részéľe.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt' vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľido: 20|5. dęcembeľ 7.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata aközzététel módjára
nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 2015. november 25.
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