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Előterjesĺő: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZĺ. \ ...:..\.!/-...sz. napirend

ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságf0l6. fębruár 01-i ülésére

Tárgy: Roncsák József egyéni vállalkozó béľlő és a Print-97 Kft. béľlőtáľsĺ jogviszony
létesítésére és a tevékenységi ktiľ bővítéséľe vonatkozó kiizös kéľelme a Budapest VIII.
keľĺilet, Népszínház u. 57. szálm a|ttti önkormányzati tulajdonrĺ nem lakás célú
helyiség tekintetében

Előterjesĺő: Józsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.,Kovács ottó vagyongazdálkodásiigazgatő
Készítette: Balog Erika referens
A napirenđet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dönté s e lfo gad ásáh o z e gy szeru szav azattöbbs é g szüksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuárosi Önkormányzat (tovtłbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képező Budapest \łII. keľĺilet, Népszínház u. 57. szám alatti, 35105l0ĺN35 hĺsz.-ú,
|7 mf alapterĺiletű, utcai bejfuatí, ftildszinti nem lakás céhi helyiség bérlője Roncsák József egyéni
vá||alkozó (székhely: 108i Budapest, Népszínhźz u. 46. 2' 4.; nyilvźntartási szám: 44396287;
adőszttm: 67f29785I4f) a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 97012015. (IX. 21.) szźlmtl
hatáľozata (üres helyiség bérbeadás) alapján 2015. október 07-énke|t határozatlan idejű, (30 napos
felmondással) béľleti szerzódés szerint. A béľlő a helyiséget iroda cé|jtra haszná|ja. A bérleti
szerzódés megkötése előtt Roncsák József bruttó 88.137,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzętętt.

Avizőráshelyiségľe az onkormányzatkozos koltség fizetési köteIezettsége 14.943,- Ft/hó.

A jelenlegí havi nettó béľleti díj előírása: f3.I33,- Ft, a bérlőnek 20|6. január 3l-ig
35 8,- Ft késedelmí kamat tartozása v an'

Roncsák József egyéni vá|IaIkozo bérlő és a Pťrrľ'-9l Kft. (székhe|y: f|4| Csĺimör, Petőťl u. 4f.;
cégegyzékszám: 13-09-073690; adőszám: IfI97253-2.L3, képviseli: Yruĺáĺé Yarga Magdolna
ügyvezető) közös kérelmet nyújtottak be Társaságunkhoz a helyiség vonatkoztsában bérlőtáľsi
jogviszony létesítésének engedéIyezése céljából a jelenlegi bérleti szeľződésben foglalt feltétetek
mellett, lroda, számítástechnikai üzlet és szęrviz tevékenységek cé|jára.

A benyújtott iľatok alapján megállapÍtható, hogy aPnĺi-97 Kft. a nęmzęti vagyonľól szőIő f0I1. évi
CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źt|źlthatő szervezetnek minősül, ellene végľehajtás-,
csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adó bevallási kötelezettségének eleget tett.

A Grifton Property Kft. által 2015. április 28-ánkészített, és ingatlanszakétó źilta| f0I6. január f)-án
felülvizsgált ingatlanfoľgalmi szakvélemény szerint a fenti helyiség forgalmí értéke: 3.470.000'- F.t. A
forgalmi érték 100 oÁ-ának f,lgyelembevételével, azltcai földszinti helyiségben végezĺi kívánt iľoda,
kereskedelem (üzlet) tevékenységhez tartoző 8 o/o-os szorző a|apján a számitott nettó havi bérleti díj
cisszege 23.133,- Ft. A számítástechnikai cikkek javitása 6o/o-os szotzova| számolva a nettó havi
béľleti díj: 17.350'- Ft.

Javasoljuk a tulajdonosi hozzájáru|ás megadását a fęnti helyiség tekintetében a béľlőtársi jogvíszony
létesítéséhez, és a tevékenységi kör bővítéséhez Roncsák József egyéni vá||a|koző bérlő és aPrint9]
Kft. kĺizött és a bérleti szerződés módosítását a jelenlegi béľleti dijon, azaz f3.|33,- Ft/hó + ÁFA
béľleti díj + közüzemi és ktilönszolgáltatási díjak összegen, iroda, számítástechnikai üzlet és szerviz
tevékenységekre a béľleti szerzodés egyéb ľészeinek váItozat|anul hagyása mellett, amennyiben a
késedelmi kamat tartozást a szerződés módosítás aláirása előtt kiegyenlítette.

Ąą.



Az ővadék összegének feltöltéSéľe nincs szükség, mivel a jelenlegi béľleti díjjal megegyező óvadék
keľült a béľleti szerződéskoľ befizetésre.

II. A beteľjesztés indoka

A bérlőtáľsi jogviszony létesítése és a tevékenységi kör bovítés tulajdonosi döntést igéĺye|, amely

döntés meghozatalára a Tisĺelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kapcsán a bérlőtársi j.ogviszony és a tevékenységi kör bovítés

engedélyezését, mert a folyamatos bérletí díj bevétel az onkormányzat számtra előnyös, a helyiséget a

bérlőtársak továbbľa ís béľlik és kaľbantartják.

A döntés pénmgyi fedezetęt nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása nem befolyásolja az onkormányzat fOI6. évi bérleti díj bevételét.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormźĺnyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőIő 35lf}13. (VL 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése

értelmében a Képviselő-testület - a ľendeletben meghatáľozott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzatí bérbęadói dontésre aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendęlet 9. $ (2) bekezdése éľtelmében már fennállő szerződés esetén a béľlotáľsi jogviszony

létesítésnek feltétele, hogy enől a leendő bérlőtáľsak megállapodjanak és a Yárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság engedélý adjon a szerződés módosításáľa. Már fennálló szerződés esetén a
bérlotáľsi jogviszony létesítese a bérleti szerződés módosításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A Rendelet 24. s Q) bekezdés szerint a béľleti szerzodés módosításáľól szóló bérbeadói megállapodás

feltételekhez köthető. Ktilönösen - de nem kizárolag- a béľ|őnek vállalnia kell

a) a szerző dés módosításától kezdve me gfi zeti az í|onnan megál lap ított béľleti díj at,

b) ha a szerződés nem taftalmazi|yen kikötést, a béľleti dijat ajövőben, évente január l-jétől a KSH
źt|ta| az e|őzó évre vonatkozón kózzétett fogyasztői árindex méľtékével növelve fizeti meg,

c) a bérlő vźi|a|ja a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okkat a|źirźtsát, amennyiben az a bérleti
j o gv iszony létľej öttének feltételeként elóiľt,

d) kiegészíti azővadékösszegét a 14. $ (7) bekezdés szeľint.

A 248lf0l3. (VI.19.) sztlmű Képviselo-testületi határozat (továbbiakban: Képviselő-testületí
hattrozat) 7 . pontja a|apjźn a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-
testület más határozata szerint akĺla|izźit beköltözhető forgalmi éľtéke szo|gźi' A határozat 8, a.)

pontja értelmében a helyiségbenvégezni kívánt tevékenység figyelembevételévęl történik a bérleti díj

meghatźrozása. A béľleti díj megállapitásáná| a keľeskędelem (üzlet) tevékenységhez tartoző szorző

8%o, a számitástechnikai cikkek javítása tevékenységhez tartozó szorző 60Á.

A Képviselo-testületi határozat 5. pont p) bekezdése értelmében' ha a helyiségben
(helyiségcsoportban) többféle tevékenységet végeznek, a bérleti díj megá||apitásźnáI ań a

tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapján a 8. pont szerinti magasabb bérleti díj

megáIĺapítható.

Fentiek a|apjánkéręm a Tisztęlt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskeđjen.

IJatározúi javaslat

.év. (...hó....nap). számri Yárosgazdálkodási és Pénzügyibizottságíhatározat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1 .) hozzíjálľul a Budapest V[I. keľület, Népszínház u. 57 . szám alatti, 35105 ĺ0l N35 hľsz,-ti, utcai

bejáratí, ftildszinti' 17 m2 a|apterülettĺ nem lakás célú helyiségľe Roncsák József 
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vállalkozó bérlővel kotött béľleti szerződés módosításához és a béľlőtársi jogviszony

létesítéséhe z, vaIamiĺt a tevékenységi kör bővítéséhez iroda, számítástechnikai üzlet és szewiz

tevékenységekre a Pľint-97 Kft.-vel 23.|33,- Ft/hó + ÁFA téľleti díj + közüzemi' és kiilön

szoigáttätási díjak összegen, a bérleti szerzođés egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett,

amennyiben a sze:rződésmódosítás elott a késedelmi kamat tartozás kiegyenlítésrę kertil.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2016. február 1.

2.) felkéń aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ .Zrt.-t abéľleti szerzódés módosítás 1.) pont szerinti

megkötésére, amelynek feltétele, hogy.az Önkormćnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára

",šlgarc 
heĺyiségeĹ bérbeadásának ieltételeiről szóló 35lf0l3. (VL 20.) számű Budapest

Józsefvárosi oďormányzati rendelet 24. $ (f) bekezdés d) pontja alap1án az őuadék feltöltését,

valamint a f4. $ (2) beiezdés c) pontja a|apjźłn kozjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási

nyi l atkozat a|źlir ását vál l alj ák a b érlőtársak.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zĺ'vagyongazdá|koďásiígazgatőja
Határidő: 2016. március 3i.

A döntés végľehajtását végző szervezetiegység: Józsefuárosi GazdálkodásíKozpoĺt Zrt'

A lakosság úel"J körét érintő dontések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20ĺ6. jaruźr 25.

Kovács ottó
v agy oĺgazdálkodás i igazgatő

KÉszĺrBrĺB: JózsprvÁnosl GezoÁĺ'rooÁ.sI KozpoNTZRT.
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