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A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság 20l5. december 7-i ü|ésére

Táľgy: 
^PIZZ^ 

ZóNA I(ft. béľbevéte|i kéľelnre a Budapest VIII., Rákóczi ú|t 69. szám a|atti
iires, łĺnkoľmányzati tulajdonú nem |akás célú he|yiségľe

E|őterjesztő: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt, Kovács ottó vagyon gazdá|kodási igazgato
Készítette: Ba|og Erika referens
A napiľendet nyi|vános iilésen kell tárgyalni.
A d öntés e lfo gad ásáli oz egy szerú szav azatÍöbbség szĹi kséges'

Tisztelt Y árosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényál|ás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat (továbbiakban: tnkoľmányzat)
tulajdonát képezi a Budap.est VIII. keľiilet, Rákóczi |ĺt 69. szám a|aÍÍi,346||ĺ0ĺAl88 hrsz.-ú, utcai
bejáratú, foldszinti 57 m, a|apterti|etű (ga|ériázott) nem |akás célú he|yiség, amely az ingat|an-
nyilvántaftásban tiz|et besoro|ással szerepe|.

Az onkormányzati Házkeze|ó Iroda a fenti he|yiséget2015. július 30-án vette biľtokba, a he|yiség
közepes műszaki ál|apotú, (3) besoľolású, rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas.

A vízőrás helyiség után az onkormányzatközös költség fizetési kote|ezettsé ge 12.897,- Ftlhő.

A Pizza Zőna Kft" (székhely: l08l BLrdapest Rákóczi ilt 69, foldszint; cégjegyzékszám: 01-09-
l89530; adőszáln..2492f966-2.42; képviseli: Kuftultls orhan Ĺigyvezető) kérelmet nyújtott be a
Társaságunkhoz a fenti helyiség szeszmentes vendég|átás cé|jára tofténo bérbevételére vonatkozoan.
Bérleti díj ajánlatot a kérelem nem tartalmaz, aszükséges iratok becsatolásra keri.iltek'

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kére|męzo a nemzeti vagyonról sző|o 2011' évi
CXCVI. tv. 3' $ (l) l. ponda szerint át|źúhato szervezetnek minosül, e|lene végrehajtás-, csőd- és
felszámolási eljárás nincs folyamatban, táľsasági adóbevallási köte|ezettségének 20l5. évben (a cég
f0|4. március 28-án került bejegyzésre) e|eget tett'

A CPR-Vagyonértékelo Kft. á|ta| 20l5. november 5-én készített értékbecslés szerint a helyiség
forgalmi értéke 17.300.000'- Ft. A kérelemre történő bérbeadás esetén a szeszmentes vendéglátás
tevékenységhez tartoző bér|eti díj szorzó 6 %o, az ,lgy számított nettó havi béľ|eti díj összege
86.500,- Ft.

Javasoljuk a ttrgyi helyiség bérbeadását a Pizza Zőna Kft. részére szeszmentes vendég|átás
tevékenység cé|jára, haÍározat|an idore, 30 napos felmondási ido kikötéséve|, 8ó.500,- Ft/hó + AFA
bérleti díj + kozuzemi és különszo|gáltatási díjak összegen' 3 havi óvadék megfizetésének va|amint a
kozjegy zói ok i rat e I készítésén ek köte I ezettségéve | .

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói dontés sz[ikséges, amely döntés meghozata|ára a
Tiszte|t Bizottság jogosu lt.

III. A diintés cé|ja' pénzügyi hatása

A mielobbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezné az Önkormányzat közös költség fizetési
kötelezettségét, va|amint plusz bevéte|t is jelent. A helyiség mielobbi kiadásáva| a bérlő gondoskodna
a folyamatos karbantaľtásról' és nem rom |an a az ingat|an á||aga.



Amennyiben nem adja bérbe a he|yiséget az Onkormányzat, kiadásként továbbra is közös köItség
fizetési köte|ezettség terheli, és a helyiség á||aga rom|ik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befo|yásolja az onkormányzat 2016. évi bér|eti díj
bevéte|ét'

A helyiség bérbeadása pénzĺigyi fedezetet nem igénye|.

IV. Jogszabá|yi köľnyezet

Az onkormányzat tu|ajdonában á||ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbęadásának feltéte|eiro|
sző|ő 35lf0l3' (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rende|eĐ 2. $ (l) bekezdése
érte|mében a Képviselo-testület - a rendeletben meghatározott fe|adat- és hatáskör megosztás szerint _
önkormányzati bérbeadoi dontésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosída fe|.

A lakások és he|yiségek bérletére' va|amint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá|yokró| szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38.$ (l) bekezdése éľtelmében a fe|ek a he|yiségbér osszegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet l4. $ (l) bekezdése a|apján a bér|eti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékérő| a bér|ő kivá|asúása során kell megá|lapodni. Amennyiben az onkormányzat részéró|
töfténik az aján|attétel' a helyiség bér|eti díjának méftékét a Képvise|ő-testü|et határozatában
megállapított bérleti díjak a|apján kelI meghatározni.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendo bérlő a bérleti szerzodés megkötését megelozően
koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfele|ó osszeget óvadékként megfizetni, va|amint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyo|da|ú kötelezettségválla|ási nyilatkozatot aláírni.

A Képviselő-tęsttilet f48lf013. (VI. 19.) számú hatźrozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
he|yiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más haÍározata szerint aktua|izá|t
bekoltozhető forgalmi éfték szolgál. A határozat 8, pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevéte|ével tofténik a bér|eti díj meghatźrozása a helyiségben végzendó
szeszmentes vendég|átás tevékenységhez tartozo bérleti díj szorzó 6 %o'

Fentiek a|apján kérem a Tisĺelt Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti he|yiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javas|at

.év. (...ho....nap). számú Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájátľul a Budapest VIil. keľiilet, Rákóczi út 69. szám a|aÍti,34611l0l1'188 hrsz.-ú, 57 m2

alapteľii|etű (ga|ériázott), utcaibejáratű, foldszinti, üres, önkormányzati tu|ajdonú, nem |akás célú
üz|et helyiség bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási ido kikotéséVel, a Pizza
ZćlnaKfĺ részéľe, szeszmelltes vendéglátás cé|jára,86.500,- Ft/hó + ÁFa' bé"leti díj + közüzemi
és ktilön szolgá|tatási díjak összegen.

Fe|ęlős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgaÍő
Határido: 20l5. december 07.

2.) felkéri a lőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat l') pontjában foglaltak szerint a
bérleti szerzódés megkötésére, amelynek fe|téteIe, |logy az onkormányzat tu|ajdonában álló nem
|akás cé|jáľa szo|gá|o helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (V|. 20.) szämíl
Budapest Józsefvárosi tnkonnányzati rendelet l4. $ (2) bekezĺJése a|apján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfe|elo óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt

egyolda|ú kötelezettségváIla|ási nyi|atkozat a|áírásźttvá||a|ja a |eendo bérlo.

Fele|ős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt,vagyongazdálkodási igazgato
HaÍźridő: f0|6. január 3 |.



A döntés végrehajtását v égzó szerv ezeti
A lakossás széles körét érinto döntések
nem indokolt hiľdetotáblán

egység: Józsefvárosi cazdá|kodási Központ Zrt.
esetén javaslata a kozzététe| módj ára

honlaoon

Budapest, 201 5. november 30.

Kovács ottó
v agy ongazdá l kod ás i igazgatő
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