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Tisztelt Y ár osgazdál lkodási és Pénzü gyi Bizottsá g !

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 19. szám a|atti, 3646710lA30 hľsz.-ú,
f0 m2 alapterületiĺ, utcai és udvari bejaľatú, ťoldszinti, nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-
nyi|v ántartásban iroda besorolású.

Avizórás helyiség utźnazonkormányzatkozös költségfrzetési kötelezettsége 3.850,- Ft/hó.

Az Önkormányzati Hźnkeze|ő lroda a helyiséget fOI4. december 16-an vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkĺinyv alapján a helyiség közepes állapotú, (3) besorolású, minden közmiĺvel
rendelkezik, rendeltetés szeru használatra alkalmas.

2OI5.ápn|is24-ént'',agánszemé|ykérelmetnýjtottbeafentihelyiségrakIttozás
cé|jétra ttĺľténő bérbevétele kapcsán, a béľbeadáshoz a Yfuosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság
50 6 l 20 1 5 . (V. t 8. ) számu hattlr ozatáv al nem j árult hozzá.

A helyiségre Székely Zo|tán Gycirgy egyéni vá||akoző is bérbevételi kéľęlmet nyújtott be, amelyet a
Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság 705/2015. (VI.29.) számuhatározatźĺban elutasított.

Tóthné Korencsák Krisztina, mint a Minden Egyiitt Ügyviteli Kft. képvise|ője (cég1egyzékszáma: 01
09 18677I; székhely: 1085 Budapest, Somogyi B. u. 17' I. lph. 3l3.; adőszám: 24868514-2-42)
kérelmet ný;jtott be a tétrgyi helyiség könyvelés, társasházkezelés tevékenység céIjára töľténő
bérbevétele ügyében. A szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelem bérleti díj ajántatot nem
tartalmazott.

Tóthné Korencsák Krisztina a kéľelmet később módosította, és mint Tóthné Koľencsák KrÍsztÍna
egyéni vállalkozó kéri a helyiség bérbevételét, továbbra is könyvelés, társasházkeze|és tevékenység
cé|jára. Vállalkozói tevékenységének kezdete f0I6. januar 4. A kéręlem bérleti díj ajźn|atot nem
tartalmaz.

Az Avant.Immo Kft. 2011. november 7-én készitett, majd 2015. novęmbeľ 30-án aktualizá|t
értékbecslése szerint a helyiség forgalmi éľtéke 4.250.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi érték
|00 oÁ-ának figyelembevételével, a helyiségbenvégeznikivánt tevékenységhez (iľoda) hrtoző 8 %-os
szorzővaI számítotl. béľleti díj 28.333'- Ft/hó + AFA.

A nettó 25 M Ft fogalmi értéket el nem éro, Iegalább 6 hónapja' de legfeljebb 12 hónapja nem
hasznosított helyiség esetében a béľleti díj önkormányzati érdekbol legfeljebb 20 %-ka| csökkenthető.
A kedvezmény megállapittlstnźL| nem lehet figyelembe venni azt az időtartamot, míg a helyiség nem
szerepelt a bérbe adható helyiségek listájan. Az igy cstikkentett béľleti díj 22.667,- Ft/hó + Ár.A.
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Javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását Tóthné Korencsák Krisztina egyéni vállalkozó részére
könyvelés, társasházkezelés céljáľa, határozat|arl idoľe, 30 napos felmondási időve| 28'333,- Fýhó +
AFA bérleti díj + kozuzemi és különszo\gá|tatási díjak összegen,3 havi óvadék megfizetésének,
valam int a közjegy zoi okirat e lkészítésének kote I ezettségéve l.

Nem javasoljuk a helyiség csökkentett bérleti díjon töfténő bérbeadását, tekintettel arra, hogy az
ęlmú|t időszakban a jelenlegi kéľelmet megelozoen két, már elbírált kérelem is érkezett a helyiségre,
aZaZ a bérbevételére van potenciális kereslet.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az onkormtĺnyzat kcjzös kĺjltség fizetési teľhét,
azon feltil plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat,
kiadásként havonta közos költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki
á|lapotaakjhasznátatlanságmiattfolyamatosanromlik.

A bérbeadás kedvezően befolyásolja az onkormányzatfOI6. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség béľbeađása pénzligyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ kiirnyezet

Az onkorményzat tulajdonában áIló nem |akás cé|jźra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VL 20.) önkormányzati rendelęt (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése
ételmében a Képviselő-testület _ a rendeletben meghatározott felađat- és hatáskĺjr megosztás szerint -
ĺinkormányzati bérbęadói d<intésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekęzdése a|apján a bérleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak
méľtékérő| a bérlo kivźúasztź.sa során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro|
töfténik az ajánlattéte|, a helyiség béľleti díjźnak mértékét a Képviselő-testület határozatábarl
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A hatásköľrel rendelkező bizottság a bérbeađói
dĺjntés meghozata|akor a Képviselő-testiileti hattrozatbaĺ foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendo bérlő a bérleti szerződés megk<itését megelőzően
kötęles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláími.

A Képviselő-testülęt 248/2013. (VI. 19.) számthatározatának (a továbbiakban: Képviselő-testtileti
hatttrozat) 7. poĺtja ételmében a helýségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
határozata szerint aktua|izźůt beköltĺjzhető forgalmi énék szolgál. A Képviselő-testiileti határozat8.a)
ponda a|apjén a helyiségben végezni kívánt tevékenység Íigyelembevételével tĺjrténik a bérleti díj
meghatfuozása, az iroda utcai füldszinti helyiségben tevékenységhez tartozo szorző 8 %. A legalább 6
hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosítoťt netto 25 M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzók
érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 20 %.ka| csĺjkkenthető. A
kedvezmény megti|apításiínáI nem lehet firyelembe venni azt az idótartamot, míg a helyiség nem
szerepelt a béľbe adható helyiségek listájan'

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Yźlrosgazdá|kodási és Pénzügyí Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozĺtijavaslat

...... ' '.év. (...hó....nap) . száműYárosgazdálkodási és PénzÍigyi bizottságibatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dönt, hogy
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|.) hozzájálrul a Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u. |9. szám alatt találhatő,36467ĺ0lN30
hrsz.-ú, 20 m2 a|apteľü|etű, utcai és udvari bejáraÍu, ťoldszínti, nem lakás célú helyiség
béľbeadásához határozat|an időrc' 30 napos felmondással Tóthné Korencsák KrÍsztina egyéni
vá|Ia|kozó részére kiinyvelés, társasházkezelés tevékenység cé|jára, 28.333,- Ft/hó + ÁFA
bér|eti đij + közizemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdáLkodási ígazgatőja
Határidő: f016. február |.

2.) felkéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti bérleti szerződés
megk<itésére, amel1mek feltételę, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára
szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ20|3. (VI. 20.) ľendelet 14. $ (2)
bekezdése a|apján 3 havi bérleti dijnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|apjźn kozjegyzó elott egyoldalri kötęlezettségvállalási nyi|atkozat a|áírását váIla\ja a
leendő béľIő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 20l6. március 31.

A döntés végrehajtását végzó szewezeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
A lakosság szélęs körét érintó döntések eseténjavaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hiľdetőtábIán honlapon

Budapest, 20|6. január 25.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i i gazgatő
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