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Eloteľjeszto: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. '1-. .( I../. t..ĺ.sz. napirend

A Y trosgazdáIkodási ., ľ.:'ę;;t''ľ"xŁT' l 5. december 7-i ü|éséľe

Tárgy: A Peľfect ofÍice Kft. béľbevételi kére|me a Budapest VIII. keľület, Somogyi Béta u. 10.
szám alatti üľes, iinkoľmányzati tulajdonrń nem lakás célú hetyiségľe

E|oterjeszto: Józsefuárosi Gazdálkodási KözponÍ. Zrt., Kovács ottó vagyongazdáIkodás i igazgatőKészítette: Balog Erika referens
A napirendet nyi|vános ülésen kelI tárgya|ni
A dön tés e l fo gad ásáh oz egy szeru szav azalÍobbsé g szü ksé ges.

Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A Budapest Fováros VIII. keľü|et Józsefvárosi onkormányzat tLr|ajdonát képezi a Budapest VIII.
keľiilet, Somogyi Bé|a u. 10. szám a|atti,36427l0/A/l7 |.le|yrajzi számon nyi|vántartófi, udvari
(kapualjból megközelítheto) bejáratú, földszinti, 43 m2 a|apterĺlletĺ nem |akás céIú he|yiség, ame|y az
ingatlan-nyi Ivántaftásban iľoda besoro|ássaI szeľepeI.

Az onkonn ányzati Házkeze|ő Iroda a fenti helyisé get 20l2. novembe r 26-án vette birtokba, a helyiség
közepes míĺszaki ál|apotú (3) besorolású, a helyiségben gázszolgá|tatás nincs, a fűtés elektromos
ár amma| mego l dható. A h e ly i ség rende ltetéss zeru használ atra a| kal mas.

Avízőrźs helyiség után azÖnkormányzatkozos koltség fizetési kötelezettsége 1 1.680,- Ft/hó.

A Tiszte|t Bizottság a 95712015' (IX. 14.) határozatában nem jáľult hozzá a ťenti he|yiség
bérbeadásához a M i egymásért Szociál i s Szövetke zet részére.

A Peľfect office Kft. (székhely: 1085 Budapest, Jozsef krt.36. fszt.5'; cégjegyzékszám:01-09-
272651; adószám: 25394663-f-42; képviseli: Monoki Edit Magdo|na ügyvezetój kere|met nyújtott be
Társaságunkhoz a fenti he|yiség adminisztratív szoIgáltatás, iľoda cétjáratöfténő bérbevéte|e.käpcsán.
Bérleti díj aján|atot a kérelem nem taľtalmaz. A sztikséges iratok becsatolásra kerültek.

A benyújtott iratok alapján megá||apítható, hogy a kérelmezo a Nemzeti vagyonró| szóló 20ll. évi
CXCVI. ťv. 3. $ (1) l. pontja szerint át|tú|.lato szervezetnek minosül, el|eIř végrehajtási, csőd és
felszámolásí eljárás nincs fo|yamatban, társasági adó beval|ási köte|ezettségéneř20l6. évben ke1I
eleget tenni, tekintettel arra, hogy a cégf015. október l 6-án kerü|t bejegyzésre.

A Grifton Propeľty Kft. á|tal 20l3. augusztus 30.án készített, és fiiggetlen ingatlan szakértoá|ta|20|5'
június 29-én aktua|izá|t értékbecsIés szeriIlt a helyiség forgalmi éĺtéke 7.l50.000,- Ft. A kérelemre
történő bérbeadás esetén az irodai tevékenységheztartozo bérleti díj szorzo 8 %o, az így számított nettó
havi bérleti díj iisszeg: 47,667,-Ft.

Az üľes, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti he|yiség esetében a bérleti dij
onkormányzati érdekbő| Iegfe|jebb 50 %-ka| csokkenthető. Azidőtartamba nem számíthatő be, amíg ä
helyiség nem volt a bérbe adható helyiségek |istáján. Az így csökkentett nettĺĺ havi bér|eti d-íj:
23.833,- Fr.

Javaso|juk atárgyi helyiség bérbeadását gázkozmú nélkü| a Peľfect office Kft. részéľe iroda céljára,
határozat|an időre 30 napos felmondási idő kikötéséVel, a számított bérleti díjon, azaz 47.667,- FĺĹĺ +
Áfa béľleti t közüzemi és külonszolgáltatási díjak összegen'

Nem javasoljuk a fenti helyiség cscĺkkentett bér|eti díjon történő bérbeadását, tekintettel a he;yiség
kerületen be|Üli e|he|yezkedéséľe (Palota-negyed), valamillt a műszaki á||apotára'



II. A beterjesztés indoka

A nem lakás cé|ú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szĹikséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisaelt B izottság jogosu lt.

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

A mielóbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költség fizetési
kötelezettségét, és plusz bevétel is származna. A he|yiség mielobbi bérbevételével a bérlo
gondoskodna a fo|yamatos kaľbantaftásról, és nem rom|ana az á||aga'

Amennyiben nem adja bérbe a he|yiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös kö|tség
fizetési kötelezettség terhe|i, és a helyiség á||aga ľomlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezoen befolyásolja az onkoľmányzat 2015. évi béľleti díj
bevéte|ét.

A helyiség bérbeadása pénzĹigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

Az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol
sző|ő 3512013. (VI. f0.) szźtmű ľendelet (továbbiakban: Rende|eĐ 2. $ (l) bekezdése értelmében a Kt.
- a rendeletben meghatźtozoĺI feladat- és hatáskör megosztás szerint - onkormányzati bérbeadői
döntésre a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot jogosída fel.

A lakások és helyiségek bér|etére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokról szó|ó
l993. évi LXXVIII' törvény 38. s (l) bekezdése éne|mében a felek a helyiségbér összegében
szabadon áIIapodnak meg.

A Rendelet l4.s (l) bekezdése alapján a bérleti díjró| új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékérol a bér|ő kivá|asztása során ke|l megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
toľténik az ajźn|attéte|, a he|yiség bérleti díjának mértékét a Képviselő{estü|et határozatában
megál|apított bérleti díjak alapján kel| meghatározni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozata|akor a képvise|o-testületi határozatban fog|a|taktó| csak akkor téľhet e|, ha a
kérelmezo bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselo-testü|et 24812013. (VI. l9.) számú hatźtrozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izá|t
beko|tözheto forgalmi éľték szolgál. A képvise|ő-testü|eti határozaÍ.8. pontja a|apján a helyiségben
végezni kívánt tevékenység frgyelembevételével tĺirténik a béľ|eti díj meghatározása az irodai
tevékenységhez tartoző bérleti díj szorzo 8 %o. Az iires, |ega|ább 24 hőnapja nem hasznosított, netto 25
MFt a|atti forgalmi értékíi he|yiség esetén a bérleti díj önkormányzati érdekbol legfe|jebb 50 %-ka|
csökkęnthętő.

A Rendelet |4. $ (2) bekezdés a|apján a leendo bérlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzoen
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a l7. $ (4) bekezdés alapján közjegyző elott egyolda|ú kötelezettségvá|la|ási nyi|atkozatot aláírni.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti he|yiség
bérbeadásávaI kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

Hatírozatijavas|at

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági határozat:

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáľul a Budapest VIII. kert.i|et,36421l0lAĺ17 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII. keľĺilet, Somogyi Bé|a u. 10. szám a|att ta|á|haÍő, 43 m, alapterületű udvari (kapualjból
megkozelíthető) bejáratú, ft)ldszinti üľes onkormányzati tu|ajdonú nem |akás célú helyiség
bérbeadásához gázközmu szo|gá|tatás nélküI határozat|an időre, 30 napos felmondási idő



kikotésével, a Peľfect office Kft. részére, iroda cé|jára,41.667,,- Ft/hó + Áľa béľleti + koztizemi-
és ki'ilon szolgáltatási díjak összegen'

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. decembeľ 7.

2.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-Í. a határozat l .) pontjában foglaltak szerinti
bér|eti szerzodés megkötésére, ame|ynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á|ló nem
|akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 35l2013 ' (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfeleló óvadék
megfizetését, valamint a |7. s (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyo|da|ú
köte I ezettségvál I alás i ny i latkozat a|áír ását vál I a lj a a leen dő bérl o.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. január 31.

A d<jntés végrehajtását végzó szervęzeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'
A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán hon|apon

Budapest, 201 5. november 30.

Kovács ottó
vagyon gazdál kpdás i igazgató
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