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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat (továbbiakban: onkorm ányzat)
tulajdonát képező Budapest vlq., Leonaľdo da Vinci u.41. számalatti,36277/0lN2hrsz.-
ú, utcai bejáľatú, földszintif7 m2 alaptertiletű (galéľiás) nem lakás célú helyiség béľloi voltak

-sEbérlőtáľsakazI995'május26-ánmegkcitött,rnajd

azt kovetően többszĺjľ módosított határozatlan idejű bérleti szeruőđés alapján. Béľlők a
helyiséget múteľem céljttta hasznosították, a szerzodés megkötésekor óvadékot nem fizettek.
A he lyi sé g az ingat|an-nyi lvántartásban műterem besoro lás sal szeľepel.

0l5. április 26-án elhunyt, így ettől az ídőponttól a helyiség
egyediili bérlőjell
A helyiség bérleti díj előírása 3,630,- Ftlhó + ÁFA, a bérlőnek 2OI5. október 31. napjáig
nincs hátraléka. A bérleti szerzodésben a bérleti díj inflációs emęlése nem keľült kikötésr..

Avízőra nélktili helyiség utttnaz onkormányzatkozos költség fizetési kötelezettsége 8.128,-
Ft/hó.

A fenti helyiség bérleti szerződését-20l5. december 3l-i időpontľa felmondta
tekintettel arra, hogy a Budapest VIłI', Kźiváĺia tér 16, szám a|atti,3543510/N3 t hrsz.-ú, 30
m) a|aptetĹiletií (ezen felül 4,90 mf ga\éria) üres önkorményzati tulajdonú üzlethelyiséget
kívánja bérbe venni. Az enol szóló előterjesztést aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsag
2015. november 30-án tárgya|ta, és 1237/2015 (XI.30.) számú hatfuozatthan(Il
kéľe l méhez ho zzáj átult.

A Dľámatéka Bt. (székhely: 1082 Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 47, 2. l2.;
cégsegyzékszám:0l-06-3|7||2; adőszźlm:28504098-2-42; képviseli: Mann Dániel
uzIetvezetésľejogosulttag)kéľelmetnyújtottbeajelenleg|Eáltalbérelt,
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u.4|. száma|atti,36277l0/N2hĺsz.-uhelyiség oktatás és
raktározás cé|jźtra torténő bérbevétele kapcsán . Béľleti díj ajan|ata20.000,- Ft/hó + Áp.ĺ..

A helyiség ingatlan-vagyonkataszter szeľinti becsült értéke, amelyet ingatlanszakértő 2015'
november 11-én aktualizá|t, 4,320.000,- Ft. A helyiség béľleti dija a forgalmi érték I00 %-
ának ťlgyelembevételével, az utcai ftjldszinti helyiségbenvégzeťt oktatás és utcai ftjldszinti



lrelyiségben történő raktározás tevékenységhez tartozó 8 %-os szorzova| számított nettó
bérleti díj 28.800'- Ft/hó.

Tájékoztaduk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
1166ĺ20|5. (XI. 16.) számú határozatthanho^zztiyárult a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci
u. 41. szám a|atti,36277l0lAl1 lľsz.-ú' f3 m, alaptertiletű iires, önkormányzati tulajdonú nem
lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadásához a Dľámatéka Bt. részére. A Drámatéka Bt' a
béľleti szeľzodést megkotötte, a kozjegyzói okiľatba foglalt egyoldalú kotelezettségvállaló
nyi1atkozatott e1készíttette.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy a Drámatéka Bt. a nemzeti vagyonról szĺlió
2011. évi CXCVI. tv.3. $ (l) 1. pontja szerint átláthato szętvezeÍnek minősül, ellene
végrehajtás-, csod- és felszámolási eljáľás nincs folyamatban, társasági adóbevallási
kcjtelezettségének 20|2'^ 2013. és f014. évbęn eleget tett.

Javasoljuk a Budapest VIII.' Leonaľdo da Vinci u. 4l. szam alaÍÍi.36277l0lAlf hrsz.-u,
trtcai bejáľatú, földszinti 27 m, alapterületű (galériás) nem lakás célú helyiség béľbeadását a
Dľámatéka Bt. részéľe oktatás és raktáľozás céliáľa. határozatlan időľe 30 napos felmondási
iclő kikötésevel. 28.800.- Ft/hó + ÁpR beľleti áĺi + kozüzemi és külcjnszolgáltatási díjak
osszeget-l. 3 lravi óvadék nregfizetésének r,alalrrint a koť1egyzói okirat elkészítésének
köteleZettségér.el.

Nem javasoljuk a. táľgyi helyiség bérbeacĺását a Drálrratéka Bt. részére az á]tala a.iánlott
20'000,- Ftllró + AFA béľleti clíj összegen, mir'eI azt a helyiség műszaki állapota és a
kerületen belĹĺli elhelyezkedése nenr indokolja.

A béľleti szeľzodés akkor keľĹil megkotésre. amennyiben Butak András az onkoľnrányzat
m egb í zott képvi sel őj éne k j egyző k önyv a|áír ásáv a| v i sszaadj a.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás célťr helyiség béľbeadáshoz bérbęadói dontés szükséges, amely dontés
meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj feclezné az onkormányzatközös költség Ílzetési
kötelezettségét, valamint plusz bevétęlt is jelent. A helyiség mielobbi kiadásával a béľlő
gondoskodna a folyarnatos kaľbantartásról' és nem ľomlana az ingat|an áI|aga.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkormányzat, kiadásként továbbľa is közös
költség fizetési kötelezettség terlreli, és a helyiségá|laga romlik.

A hatál.ozati jar'aslat elfogadása kedvezően befotyásolja az onkormányzat 20|6. évi bérteti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzLigyi fedezetet nem igényel'

IV. Jogszabályi köľny ezet

Az onkományzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáIó helyiségek bérbeadásának
feltételeirol sző|ő 3512013. (VI. 20.) önkormźnyzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)

bekezdése értelmében a Képviselo-testtilet - a rendeletben meghatźlrozatt feladat- és hatáskör
megosztás szerint - az önkormányzati béľbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosída fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. torvény 38. $ (l) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér
osszegében szabadon állapodnak meg.



A Rendelet l4. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti
díjának nrértékérol a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az
Önkormányzat ľészérol történik az ajánlattétel, a helyiség béľleti díjának niértékét a
Képviselő-testület hatfuozatában megállapított bérleti díjak a|apjźn kell meghatározni. A
hatáskörrel rendelkezo bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselo-testületi
|.ntáľozatban foglaltaktó| csak akkoľ téľhet el, ha a kéľelrllező bérleti díj ajánlaĹot [eĺ't.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjtln a leendo bérlo a bérleti szeľzodés megkötését
megelőzően kciteles a bérbeadónak 3 havi brtlttó bérleti díjnak megfelelo összeget ovadékként
megfizetni' valamint a |7 ' $ (4) bekezdés alapján kozjegyzó előtt egyoldalú
koteI ezettségr,ál lalási nyi latkozatot aláírrr i.

A Képviselo-testület f48l20|3. (VI. l9.) száműhatározatának II. fejezet 7. pontja értelmében
a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat' és a Kt. más határozaÍa szeľint
aktualizá|t beköltözheto foľgalmi érték szolgá|. A határozat 8. pontja alapján a helyiségben
végezni kívánt tevékenység ĺrgyelembevételével torténik a bérleti díj meghatźrozása a
helyiségben végzendó oktatás, és aZ utcai fotdszinti helyiségben tcjrténo ľaktáľozás
tel,ékenységekhez tartozo bérleti díj szorzo 8 oń.

Fentiek alapján kérenr a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. lrogy a f-enti
tteiyiségek bérbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskedj en.

Határozati javasIat

év' (',.hó....nap). szánťl Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági határozat.'

A Váľosgazdálkoclási és PénzĹigyi Bizottság úgy clönt, hogy

1.) nem járu| hozzá a Budapest VIII., 3627710lĘ12 helyrajzi számon nyilvántartott. a
Budapest VIII.' Leonaľdo da Vinci u.41. szám a\att található, 27 ml alapteľĹiletű utcai
bejáratú, foldszinti önkormányzatÍ tulajdonĹt nem lakás célú helyiség bérbeadásához a
Dľámatéka Bt. részéľe, 20.000,- Ft/hó + Ápa. béľleti + kozuzemi- és külon szolsáltatási
dĺjak cĺsszegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. clecembeľ 7.

f .) hozzájátrul a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 4Í. szám a|att taláIhatő 36f77ĺ0lAl2
hľsz.-ú. f7 m. alapterĹiletű rrtcai bejáratú. fölclszinti (galéríás) önkoľmányzati tulajdonťr
nem lakás célťl helyiség béľbeadásálroz 20I5. december 3 l.i idopontot kcjvetően
határozat|an idoľe. 30 napos fe]mondási ido kikötésével, a Dľámatéka Bt. részére' oktatás
és raktározás céljáľa, 28.800,- Ft/hó + ÁFA béľleti + kozizemi- és külon szoleáltatási
díjak osszegerr.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkod ási igazgatoja
Hatáľido: 20i5. december 7'

3.)a 2.) pontban foglalt bérleti szerzodés megkotésének feltétele, hogy a Budapest VIII.,
36277l0/A/2 hrsz.-u, a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u. 4t. szám a|att ta|á|hato,27
m2 alapteľĺiletű helyiség birtokát a jelenlegi béľlo, rE az onkományzat
megbízott képviselőj ének j egyzőkönyv aláir ásáv aI visszaadj a.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zĺ1. vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatáľido: 2015' decembet 7.



4 ) felkéri a Jozsefvárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 2.) és 3.) pont.;ában
foglaltak szerint a béľleti szerzodés megkötésére, amelynek feltétele' hogy az
onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiľol sző|ő 3512013. (VI. 20.) önkoľmćnyzatí rendelet 14. $ (2) bekezdésę a|apján3
havi bľuttó béĺleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése
alapján kozjegyző előtt egyoldalú kotelezeÍtségvá||alási riyilatkozat a|áirásćlÍ. vál'lra|ia a
leendő bérlő.

Felelős: Jozsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgaÍoja
Határido: 2016'január 3 1.

A döntés végrehajtás át végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén jarlaslata akozzététel módjára
nem indokolt hiľdetotáblán honlapon

Budapest. 2015. novenlbeľ 30

Kovács ottó
va gyongazclál kodás i lgazgato
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