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ELOTERJESZTES

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 2015. december ]-i ülésére

Táľgy: A ,,LIKVID-LAK STÚDIó'' Kft. bérbevéte|i kérelme a Budapest VIII. kerü|et, Pľáteľ u.
20lB.szám a|atti üľes, önkormányzati tu|ajdonú nem lakás cé|ú hetyiségre

EIoterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., Kovács ottó vagyongazdálkodás i igazgatoKészítette: Kubánka-BerghammerPętrareferens
A napiľendet nyilvános ü|ésen kell tárgyalni
A döntés e l fogadásáh oz egy szeríĹ szav azaltöbbség szti ksége s

Tiszte|t Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a dtintés tarta|mának ľész|etes ismertetése

A Budapest Fováros VIII. kerü|et Józsefvtľosi Önkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) tu|aidonát
képezi a Budapest WII. keľütet, Práteľ u. 20tB. szám a|atti, 35666/0/A/3 hrsz.-ti, l6 m2 aláptel"l.iĺ, 

"i"áibejáľatú, ftjldszinti, nem lakás célri helyiség, amely azingat|an-nyi|vántaltásban üzlet besorolású.
Avízőrás he|yiség után az onkormányzatközös kö|tségfizetési kötelezettsége 3.200,- Ft/hó.
Az Önkormárryzati Házkeze|ő lroda a he|yiséget 2013. február 5-él"l vette bitokba. A binokbavételi
jegyzokonyv és az elkészült értékbecslés tanúsága szerint a helyiség jő, (4) besorolású, ga|ériázoÍt, minden
közrn űve I ľende I kezi k, rend e ltetéss zeríj használatra a l ka I mas.

A tárgyi helyiségre Csikós I|dikó Zsuzsanna egyélli vá|la|kozó nyújtott be koľábball bérbevéte1i kérelmet
á|talános épü|ettakarító iroda cé|jára, de a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a850120|3. ryrI.29.)
szám ú határozatában] nem j áru|t |.lozzá a béľ| et i j ogv i szo rly | étes ítéséh ez

A ,,LIKVID-LAK S|YP{O'' Kft. (cégiegyzékszźlma:0l-09-898507; székhe|y: Il03 Budapest, Kada u.
70.; adőszttm: 143|7f99-2-42; képviseli: Czene Gyula ugyvezető, cégsegyzékszáma: ol-oq-tqssoz)
kére|met nyújtott be a tárgyi helyiség (a cég adminisztratív feladataihoz ĺapósolódó) iľoda és táľgyalá
cé|jára torténo béľbevéte|e ügyében. A szükséges iratok becsato|ásra keľü|tek. A kére|em bérteti dĺj ajaňiatot
nem taftalmaz.

Az opten Cégtár tanúsága szerínt a társaság el|en végre|rajtás-, csőd- és feIszámoIási eljárás nincs
folyamatban, társasági adóbeva|lási kötelezettségének 20|2.,20l3. és 20|4. évben is eleget tett. A kére|mező
a nemzeti vagyonró| szó|ó 201l. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés l. pontja szerint át|áthatő
szervezetnek minősül'

A Grifton Pľopeŕy Kft. f014. novembeľ 28-án készített, majd 20|5. november 25-én aktua|izá|t
értékbecslése szerint azutcaibejáratű, fcjldszinti, nem Iakás célŕl he|yiség foľgalmi értéke 3.100.000,- Ft. A
helyiség bér|eti díja a forgalmi éfték |00 %o-ának figyelembevételéve|. a ňe|yišegben vége,zni kívánt tárgya|ő
és iroda tevékenységheztaftozo 8 %-os szorzőva| számított bér|eti díj20.667,- pĺľ'o + łre.
A nettó 25 M Ft fogalmi énéket e| nem érő, |egalább 24 |.lonapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti
díj'onkormányzati éľdekbő| tegfe|jebb 50 %o-ka| csökkentheto, Az így csiikkentett ĺeileti díj 10.333,- Ft/hó
+ AFA.

Javasoljuk a tárgyi he|yiség bérbeadását a ,,LIKWD-LAK STÚDIó'' Kft. részére iľoda és tálrgya|ő
cé|jźlra,hatźtrozat|an időre,30 napos felmondási idove| 20.667,- Ft/hó + Ápa béľleti díj + kĺizuzeňii és
kü|önszolgá|tatáSi díjak összegen, 3 havi óvadék megfizetésének valaminÍ. akozjegyzoi okirat elkészítésének
kotelezettségéveI.



Nem javasoljuk a he|yiség csökkentett bér|eti dijon történő bérbeadását a he|yiség jó műszaki á||apotára
tekintettel.

u. A beterjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozaÍ'a|ára a Tisae1t
Bizottság jogosuIt.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A mie|őbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az onkoľmányzatközös költség fizetési terhét, azon felül
plusz bevételt is je|ent. Amennyiben nem adja bérbe a he|yiséget az Önkorm ányzat, kiadásként havonta
kozös kö|tség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki ál|apota a kihasználatlanság
miatt folyamatosan roml ik.

A bérbeadás kedvezően befolyáso|ja az onkormányzat2Ol6. évi béľ|eti díj bevéte|ét.

A helyiség bérbeadása pénzĹigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormállyzat tulajdonában áIIó nem |akás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltéte|eiľol szólo
35120|3' (VI.20.) önkoľmányzati rendelet 2. $ (l) bekezdése érte|mében a Képviselo-testü|et-a rende|etben
meghatározoÍt feladat- és hatáskör megosztás szeľint önkormányzati bérbeadói döntésľe a
Y źlrosgazdźl lkodási és Pénzü gy i B i zottságot j ogos ítj a fe l.

A lakások és helyiségek bér|etéľe, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szó|ő 1993.
évi LXXVIII. törvény 38. s (l) bekezdése értelmében a fe|ek a helyiségbér összegében szabadon áIlapodnak
meg.

A Rende|et 14. $ (l) bekezdése a|apján a bér|eti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéro| a bérlo kiválasztása során kelI megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| tofténík az
aján|attétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő.testĹilet határozaÍában megá||apított bérleti díjak
a|apján ke|l meghatározni. A hatáskcjrrel rende|kező bizottság a bérbeadói döntés meg|rozatalakor a
képviselő-testületi határozatban foglaltaktó| csak akkor tér|ret el, ha a kérelmező bér|eti díj ajánlatot tett.

A Rendelet l4. $ (2) bekezdés a|apján a |eendő bérlo a bérleti szerzodés megkötését megelőzoen köteles a
bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, va|amint a l7. $ (a)
bekezdés a|apjánkozjegyzo e|őtt egyoldalú köteIezettségvá||alási nyilatkozatota|áírni,

A Képvise|o-testület 24812013. (VI. l9.) számú határozatának II. fejezet 7, ponÍja éľtelmében a helyiségbér
a|apjáu| a helyiségeknek a je|en határozat és a Kt. náshatározata szerint aktua|izá|t beköltözhető forga|mi
érték szolgá|. A határozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figye|embevételéve|
történik a bérleti díj meghatározása, az iroda, bemutatóterem, ľaktározás uÍ'cai ťo|dszinti he|yiségben
tevékenységhez tartozo szorző 8%o.

A Képviselo-testületi határozat 8. a) pontja énelmében |egalább f4hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft
alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendok azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati éľdekbő|
|egfe|jebb 50 %.ka| csokkenthętő. A kedvezmény megállapításáná| nem |ehet figye|embe venni aú' az
idotaftamot, míg a helyíség nem szerepeIt a bérbe adható helyiségek Iistáján.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYtrosgazdálkodási és PénzÜgyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáľu| a Budapest VilI. keľiilet, Pľáteľ u.20lB. szám a|aÍtta|á|hatő,3566610lN3 hľsz'-ú, 16 m2
a|apterü|etű' utcai bejáratű, ťo|dszinti nem lakás célú helyiség bérbeadástlhoz hatátozatlan időľe, 30



napos felmondássa| a LIKVID-LAK STUDIO'' Kft. részére ĺroda és tárgya|ő tevékenység cé|jára,
20.667,- Ft/hó + ÁFł bo'leti díj + közüzemi és kü|önszolgáltatási díjak osszegen.

Fe|e|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l5. december 07.

2') felkéri a Jozsefuźrosi Gazdá|kodási Központ ZÍt.-t a határozat ĺ.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, ame|ynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźhan tt||ő nem lakás cé|jźra szo|gáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiro| szóló 35l2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefvárosi
Önkormányzati ľendelet 14' $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfe|e|ő óvadék
megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó eloĺ egyoldalú köte|ezettségvál|alási
nyi|atkozat a|áíräsát vállalja a leendo bérlo.

Fe|elos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. január 31.

A dontés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Józsefvárosi cazdá|kodási Központ Zn.
A lakossás széles körét érinto dontések esetén iavasIata akozzététe| módiára
nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 20 1 5. november 30.

Kovács Ottó
v agy on gazdá| kodás i i gazgató

KÉszírprľp: Józser.vÁnosl Głz,oÁlrooÁsI KozpoNT ZRT.

LpÍnĺe,: KugÁNrca-BERGHAMMER PETRA REFERENS
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