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Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a diintés taľta|mának rész|etes ismertetése

A Budapest VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat (továbbiakban: onkonnányzat) tulajdonát
képezik Budapest VIII. kerĺi|et, Bérkocsis u. 19. (Bacsó Bé|a utca fe|ő| megköze|ĺthető) szám
alatti, 34867l0lAĺ2 és a 34867l0/A/3 hrsz.-ú, utcai és udvaľi bejáratú, fö|dszinti, 33 + 2| m2
a|apterületĹl, műszakilag egybenyitott (galériás) nem lakás célú he|yiségek, amelyek az ingat|an-
ny i|v ántarttlsban m Íĺ he|ykén t szeľepe I nek.

Az Önkormźnyzati Házkeze|ő Iroda a fenti he|yiségeket 2013. október f-án vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzokonyv tanúsága szerint a helyiség jó miiszaki ál|apotú, (4) műszaki besoľolású,
rendeltetésszeru hasznttlatra alkalmas.

A vízőrás helyiségek után az tnkormányzatközos kö|tség fizetési kötelezettsége 9.900,. Ft/hó.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 80|/20|5. (VII. 27.) számÚ határozatában nem jáľult
hozzá a fenti he|yiség bérbeadásáhozaz ALZAMZAM Kft. részére'

A Medioworks Kft. (székhely: f220 Yecsés, Baľcsai u' 7 .; cégsegyzékszám: l3-09-1 32789; adősztm:
14966817-2-13; képvise|i: Bárány Tamás onálló képviseletľe jogosu|t ügyvezeto) kéľelmet nyújtott be
Táľsaságunkhoz a fenti helyiségek bérbevétele kapcsán' A műszakilag egybenyitott helyiségeket
biobolt és raktár tevékenységekre szeretnék hasznosítani. KérelmĹikben szerepel, hogy székhe|yként
szeretnénk bejegyeztetni a bérbe venni kívánt helyiségeket. Vál|alkozásukon beIijl 2 évveI eze|ott
beindították a NapiBio.hu nevű weboldalukat is' ame|yen keresaül természetes-, il|etve bio
a|apanyagű étrend kiegészítoket értékesítésével foglalkoznak. A cég inkubált vá||alkozásként
műkodött a Hl3 Diák és Vállalkozás Fejlesztési Központban, ezért szeretnének élni a Képviseto-
testtilet 248120|3. (VI. l9') számú határozatának 15, pontjában fog|a|t kedvezményes bér|eti
fe|tételekkel. Amennyiben a Bizottság hozzájárul, a fenti helyiség kedvezményes bérbeadásához
válla|ják, hogy az általuk kitalált NapiBio Egészség Közösség nevű nonprofit támogatási rendszer
kiterjesztését a Jőzseťváros teľületén működo óvodákra, iskolákra' időseket gondozó és egyéb
szervezetekre (amelyek ľende|keznek ÍámogaÍás fogadására képes nonprofit szervezette|,
a|apítvánnyal). A rendszeľ |ényege, hogy a NapiBio Egészség Közösségben részt vevő szeľvezetek
kihe|yezhetik a NapiBio.hu rek|ám p|akátját, és ha ezen a plakáton fe|ti'intetett egyedi kódot a vásárló
a vevőregisztľáció során rögzíti, vásáľIása nettó éftékének az | %-tlt támogatásként átutalják annak a
szęrvezetnek, amelynek a kódját megadta. A kére|emhez a szükséges iratok becsatolásra keľü|tek.

A benyújtott iratok alapján megáIlapítható, hogy a kérelmezo a nęmzeti vagyonról szóIó 20ll. évi
cXCu. tv. 3' $ (l) l. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minostil, el|ene végrehajtási, csőd és
fe|számolási eljárás nincs folyamaÍban, társasági adó bevallási kötelezettségének 20|4. és 20l5' évben
eleget tett. A cég2009' november 05-én kerü|tbejegyzésre. Neftó árbevétele 20| -ben l0.578 eFt
volt. 201 5-ben 50.023 eFt-ra emelkedett.



A benyújtott haszná|ati megá|lapodás és a Hl3 Diák- és Vá|lalkozásfejlesztési Központ szakmai
igazgatőjának igazolása alapján a társaság 2013' február l5-től -2013 tavaszáigvolt munkaá|lomást
használó vá||a|kozás a H13 inkubációs pľogramjában.

A Grifton-Properry Kft. álta| 20l3. deceInber 30-án készített és 20l5. július 27-én aktua|izá|t
énékbecs|és szerint a he|yiségek foľga|mi éľtéke: 13.000.000,- Ft. A forga|mi éfték l0O %o-ának
figye|embevéte|éve|' a he|yiségben végezni kívánt kereskedelem és raktár tevékenységekhez taľtozó 8
%o-os szorzóval számítva a havi nettó béľleti díj: 86.667,- Ft.

Az tires, |ega|ább |2hőnapja, de legfeljebb24hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft a|atti helyiség
esetében a bér|eti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 30 %o-ka| csökkenthető. Azidőtartamba nęń
számíthatő be, míg a he|yiség nem volt a bérbe adható he|yiségek listáján. Az így csökkentett nettó
havi béľletĺ díj: 60.667'- Ft.

A foľgalmi éľték 100 oÁ-ának figyelembevételével 3 o/o-os szorzova| számítvaa havi nettó béľleti díj:
32.500,- Ft.

A forga|mi éfték 100 oÁ-ŕnak figyelembevételével 4,5 oÁ-os szorzőva| számítva a havi nettó bérleti
díj: 48.750'- Ft.

A forgalmi érték l 00 %o-źnak figyelembevételéve| 6 %o-os szorzova| számítva a havi nettó bér|eti díj:
ó5.000'- Ft.

Javasoljuk a fenti he|yiség bérbeadását Medioworks Kft. részére biobolt és raktár cé|jára, |ratározott
idóre f0f0. december 3 l . napjáig, a csökkentett béľleti díjon, azaz 60.667 ,- Ft/hó + Ár'A, bérleti +
közüzemi és kĺilönszolgá|tatási díj összegen ' Azért javasoljuk a csökkentett bérleti dijon toľténő
bérbeadást' mivel a kérelmező egy olyan tevékenységet és progľamot kíván beindítani kerÍiletünkben,
ame|y egyelőre egyedü|álló, és az egészséges táp|á|kozás mielobbi megismertetése a kerület
fi atalkorú ival mirldenképpen tálnogatandó.

A248lf0l3. (VI. l9.) számú Képviselo-testület határozat |5. pontjában foglalt kedvezményes bérleti
díj fe|tételek a Táľsaság esetében nem a|ka|mazhatók, tekintette| arra, hogy székhe|ye nem
Józsefvárosban talál ható.

Amennyiben a Medioworks Kft. igazo|ja, hogy a cégbíróság bejegyezte a bérbe vett he|yiségeket
székhelyként, javasoljuk a fenti he|yiség bérleti díjának megállapításáta248l2}l3. (u. l9.) számú
Képviselo-testületi haÍározat l5. a) pontjában fog|altak alapján, azaz az igazo|ás benyújtását kovető
hónap elsejétől a béľletijogviszony f4' honapjźlig a mindenkoľi kozös költség |0 %-ka| növelt értéke
összegű (ahatározathozata| időpontjában l0.890,- Ft ) + AFA bérleti + közüzemi és különszo|gáltatási
díj összegen. A 25-36. hónapok k<jzötti időszakban a bérleti díj 3f .500,- Ft/hó + ÁFA bérleti +
közüzemi és különszolgáltatási díj ĺisszeg, a37-48, hónapok közötti időszakban 48.750,- Ftlhó + Ár.ł
bérleti + közüzemi és különszolgá|tatási díj összeg, 49-60. hónapok közötti időszakban 65.000,- Ft/hó
+ Ápł bérleti + közüzemi és külonszo|gá|tatási díj osszeg.

Ebben az esetben a béľlo vállalta' hogy a Medioworks Kft. áIta| kitaláIt NapiBio Egészség Közösség
nevű nonprofit támogatási rendszeft kiterjeszti a Jőzsefváros terĺj|etén működo óvodákra' iskolákra.
idosęket gondozó és egyéb szervezetekľe (ame|yek rendelkeznek támogatás fogadására képes
nonprofit szervezette|' a|apítvánnyal), melyet a bérleti szerződésben ľögzíteni ke||. A vál|alás
teljesítésérő| f016. december 3 l -ig koteles beszámolót benyújtani.

Amennyiben a bérlő bérleti szerzodése a 60. hónapot követően meghosszabbításra kerü|, a bérleti díjat
a további időszakokra a bér|eti díj megállapításáról szó|ó mindenkori határozatJ. és 8. pontja a|apján
számított összegen keI l meghatározni.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás cé|ú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges' amely döntés meghozata|fua a
Tiszte|t Bizottság jogosult.



III. A diintés célja, pénzůigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásbó| befolyó béľleti díj fedezné az onkormányzat közös költség fizeÍési

kötelezettségét, és plusz bevéte|is származna. A helyiségek mielőbbi kiadásáva| a béľlo gondoskodna

a folyamatos karbantaftásról, és nem romlanaazá|laga.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiségeket az onkonnányzat, kiadásként továbbra is közös köItség

fizetési kotelezettség terheli' és a helyiségek állaga romlik.

A határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az Önkormányzat 20|5. évi bérleti díj

bevételét.

A helyiség béľbeadása pénziigyi fedezetet nem igénye|.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormtnyzat tuIajdonában ál|ó nem |akás céljára szolgáló he|yiségek bérbeadásának fe|téteIeiről

szo|o 35lf}l3. (VI. 20.) rendelet (továbbiakban: Rende|et) 2. $ (l) bekezdése értelmében a Kt. - a

rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzatibérbeadói döntésre

a Y ár osgazdálkodási és Pénzĺi gyi B izottságot j ogos ítj a fe |.

A Rendelet l4. $ (l) bekezdése a|apján a bér|eti díjról új bérbeadás ęsetén a helyiség béľleti díjának

mértékérol a béľ|o kiválaszása során ke|| megál|apodni' Amennyiben az onkormányzat részéró|

történik az aján|attétel, a helyiség bér|eti díjának méľtékét a Képviselő-testület haÍározaÍźtban

megállapított bérleti díjak alapján ke|l meghatározni. A hatáskörre| rendelkező bizottság a bérbeadói

dontés meghozatalakoľ a képvise|o-testületi haÍározaÍban foglaltaktó| csak akkor térhet e|, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. l9.) számú határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a

helyiségbér alapjául a he|yiségeknek a je|en határozat. és a Kt. más határozata szerint aktua|izá|t

beköltozheto forgalmi énék szolgá|. A határozat 8, pontja alapján a helyiségben végezni kívánt

tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj neghattrozása, így a biobolt és utcai

he|yiségben töfténo raktározás tevékenységekheztarÍozó bérleti díj szorző 8o/o.

A Képviselő-testületi határozat 15' pontja értelmében új béľbeadás esetén, a |2. és l3. pont szerinti

béľbeädást kivéve, amennyiben a kére|mezo nyi|vános, btrki számára elérhető onkormányzat źita|

indított válla|kozói progľamban vett részt, székhelye a Jőzsefvárosban ta|á|ható és határozott idejű, 60

hónapľa szó|ó bérleti szerzodést köt, a fizetendő bérleti díj ménékét:

i. az ę|só 24 hónapban a mindenkori közös költség 10 oÁ-ka| növe|t éftékének

ii. af5-36. hónapok közotti idoszakban azingaÍ|an beköltözheto forgalmi értékének 3 %o-ának

iii' a37-48. hónapok közötti időszakban azingat|an bekö|tözheto forgalmi értékének 4,5 Yo-ának

iv. a49-60. hónapok közotti időszakban azingaÍ|an beköltözhető forgalmi éľtékének 6o/o-állak

megfe|elő összegben kelI meghatározni.

a.a.) Amennyiben a közös kö|tség 10 %-ka| növe|t összege magasabb, mint je|en pont ii.)-iv.) pontja

szerinti bér|etidíj, úgy a bérletidíjat a jelen pont i.) pontja szerint ke|| megállapítani.

a.b.) Amennyiben a bérlő bérleti szerződése a 60. hónapot követően meghosszabbításra kerül, a bérleti

díjat a további idoszakokra a je|en |.latározat 7' és 8. pont alapján számítoťt osszegen kell

meghatározni.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjtn a |eendő bér|o a bérleti szerződés megkötését megelőzően

köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elő összeget óvadékként megfizetni, va|amint

a l7. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző e|őtt egyoldalú kote|ezettségvál|alási nyi|atkozatot aláírni'

Fentiek a|apján kérem a Tiszte|t Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség

bérbeadásáva| kapcsolatos dontését meghozIli szíveskedjen.

Hatátozĺtijavaslat

A Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



i

|.) hozzájálľul a Budapest VIII.' 34861l0lAl2 és a3486610/A/3 helyrajzi szźlmon nyilvántaftott, a

Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 19. (Bacsó Béla utca fe|ől kłizelíthető meg) szźtm a|aÍti,

33 + 21 m2 alapterületű utcai és udvari bejáratú foldszinti (galériás) műszakilag egybenyitott üres

nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásálroz a Medioworks Kft. részére biobolt és raktár

cé|jára, hatáľozott időre2020. decembeľ 31. napjáig, 60.667,- Ft/hó+ Ár.n, bérleti + kozüzemi és

kü lönszolgáltatási díjak cisszegen'

Felelos:Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 07.

2.) amennyiben a Medioworks Kft. igazo|ta, hogy a Cégbíróság bejegyezte a Budapest VIII.,

3486.710l^l2 és a 34866l0l1'l3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. keľůi|et'
Bérkocsis u. 19. (Bacsó Bé|a utca fe|ő| kiizelíthetĺĺ meg) szám alatti, 33 + f| m. a|apterü|etű

önkormányzati tulajdonú helyiségeket székhelyként a bérleti díj a következők szeľint módosul: a

bérleti díj az igazolás benyrijtását követő hónap e|sejétő| a bérleti jogviszony f4' hőnapjáig a

mindenkori kozös koltség l0 oń-ka| novelt értéke összegű (a hattrozathozata| időpontjában

10.890,- Ft) + ÁFA bérleti * kozuzemi és kü|önszolgá|tatási dĺ A 25-36. hónapok közötti

időszakban a bérleti díj 32.500,- Ftlhó + AFA bér|eti + közüzemi és kĹiIonszolgáltatási díj összeg,

a 3,7-48. hónapok kozotti időszakban 48.750,- Ft/hó + AFA bérleti + kozijzemi és

különszolgáltatási díj osszeg, 49-60. hónapok kozötti időszakban 65.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti +

koztizemi és különszo|gáltatási díj összeg.

Felelós:Józsefuárosi Gazdá|kodttsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 2015. decembeľ 07.

3.) abérleti szerzodésbenrogzíteni kell abérlővá||a|ását,hogyamennyibenabérleti díjaf.)pontban
foglaltak szerint módosul, abbarl az esetben vállalta, hogy a Medioworks Kft' á|tal kitalá|t NapiBio
Egészség Közösség nevű nonprofit támogatási rendszert kiterjeszti a Józsefváros tertiletén működó

óvodákra, iskolákra, idoseket gondozó és egyéb szervezetekre (amelyek rendelkeznek támogatás

fogadásáľa képes nonproťlt szervezettel, alapítvánnyal). A vállalás te|jesítéséro| f016, december

3 l -ig kote|es beszámo|ót benyújtani.

Fele|os:Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 07.

4.) amennyiben a bérlo béľleti szerzodése a 60. hónapot kovetően meghosszabbításra kerül, a bérleti

díjat atovábbi időszakokra a bér|eti díj megá||apításáról szóló mindenkori határozat7 . és 8. pontja

a|apján szám ított ö sszegen ke | | me gh at ár ozni.

Fe|elős:Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 07.

5.) felkéri a JózsefVárosi Gazdálkodási Közpol1Í. Zrt-t ahatározaÍ.l.)-3.) ponqában foglaltak szerint a

bér|eti szerzodés megkötésére, amelynek feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában á|ló nem

lakás céljára szo|gá|o helyiségek bérbeadásának feltételeiről szólo 35120|3. (V|' f0.) számíl
Budapest Józsefvárosi onkormányzati rende|et l4. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bruttó bér|eti

díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó e|őtt

egyoldalú kötelezettségvállalási nyiIatkozat a|áírásátvá||a|ja a Ieendő bérlo.

Felelos:Józsefvárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt,vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. ialluár 3|.



łĹs

A dontés végľehajtását végzó szervezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
A |akosság szé|es körét érinto döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáb|án honlapon

Budapest, 2015. november 30.
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