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I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) tulajdonát
képezi a Budapest VIII. keľület, Práteľ u. 58. szám alatti,35728lI7lNI96 |lĺsz.-u, |96m2 alapterületrĺ,
utcai bejáratú, floldszinti, nem lakás célú helyiség, amely az ingatlaĺ-nyi|váfiartás szeńnt egyéb besorolású.

Az onkormányzati Hźnkeze|ő Iroda a helyiséget 2014. mfucius 4-én vęttę birtokba, a birtokbavételi
jegyzőkönyv szerint a helyíség közepes állapotú, (3) besorolású, rendeltetésszeriĺ haszntúatra alkalmas.

Avízőráva| ľendelkező helyiség után azonkoľmányzatkozos költség fizetési kötelezettsége29.764,- Ft/hó.

A Móricz Kebab Kft. (székhely: |072 Budapest, Akácfa w f7.; adőszám:248I0638.f-42; cégegyzékszám:
01-09-183560; képviselő: Melhem Ali ügyvezető) kéľelmet nyújtott be atárgyi helyiség a más helyiségben
végzett vendéglátás és élelmiszęrkereskedelmi tevékenységükhöz kapcsolódó nęm romlanđó száĺaz áruk
raktározása és étel előkészíto műhely cé|jára történő béľbevétele érdekében. A sztikséges iratok bęcsatolásra
kerültek. A kérelem bérletí dij ajánlatotnemtarta|maz.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kére|mező a nęmzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI.
tV. 3' $ (1) 1. pontja szeľint źtt|áthatő szervezetnek minőstil, ellene végľehajtási-, csod- és felszámolási eljárás
nincs folyamatban, táľsasági adóbevallási kötelezettségének 2014. évbęn eleget tett. A cég2013' december
2 1 -én került bejegyzésĺe.

A fentí helyiség forgalmi értéke a Grifton Propeľty Kft.2014. áprilís 29-énkészitett és az ingatlanszakértő
á|ta| 2016. január 20-án felülvizsgá|t értékbecslés a|apjáĺl 20.570.000'- Ft. A kérelmező részére töfténő
bérbeadás esetén az utcai ľoldszinti helyiségben végzendő raktározás tevékenységhęz tartozó bérleti díj
szorző 8 oÁ, az így számított havi nettó béľlęti díj 137.133'- Ft. A műhely tevékenység 6 %o-os szorzőva|
számo|va nettó havi 102.850'- Ft.

Az üres, Iega|ábbI} hónapja, de legfeljebb 24hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a

bérletí díj legfeljebb 30 %-ka| csökkenthető, azíg7ĺcsökkentett béľleti díj összege arakttlrozás tevékenység
esetében pedíg nettó havi 95.993,- Ft, műhely tevékenységnél nettó havi 71.995'- Ft.

Javasoljuk a fenti nem lakás célú helyiség bérbeadásátaMőricz Kebab Kft' ľészére műhely ésrakározás
cé|jźra, hatźrozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, I37.I33,- Ft/hó + AFA bérlęti díj +
köziizemi és különszolgáltatási díjak összegen, 3 havi óvadék megťlzetésének, valamint a közjegyzői okirat
elkészítésének kötelezettségével.

Nem javasoljuk a csökkentett béľleti díj figyelembevételével toľténő béľleti díj megállapítását, tekintettel
aľľa, hogy an' ahe|yiség műszaki źi|apota és fekvése sem indokolja.

II. A beterjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság
jogosult.
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III. A döntés céljao pénzügyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti dij fedezné az Önkormányzatközös költség fizetési kötelezettségét,
valamint plusz bevételt is jelent. A helyiség mielőbbi kiadásával a bérlo gondoskodna a folyamatos
kaľbantartásról, és nem ľomlana az iĺgaÍIan á|Iaga'

Ameĺľryiben nem adja béľbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbľa is közös k<iltség ťĺzetési
kötelezettség teľhelí, és a helyiség ti|agaromlik.

Abatźrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat20|6. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

Az Önkormányzat tulajđonában ál1ó nem lakás céljáĺaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľol szóló
35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati ľendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdésében a Képviselő-
testület - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - onkormányzati bérbeadői
döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek béľletérę, valamint az e|iďegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szőIő 1993.
évi LXXVII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a fęlek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
męg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján új béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának mértékéről a bérlő
kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| töľténik az ajźnÍattéte|, a
helyiség bérleti díjának mértékét a Kt. hatarozatában megállapított bérleti díjak alapján kellmeghatározni. A
hatáskörľel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-testtileti határozatban
foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kérelmezőbérIeti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés aIapján a leendő béľlo a bérleti szerzodés megkotését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő osszeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)

bekezdés a|apjánközjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot aláínri.

AKépviselő-tęstülęt f48l20l3. (VI. 19.) száműhatározat (továbbiakban: Kt. hatźrozat)7.pontja értelmében
a helyiségbér a|apjáli a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktua1rizá|t

beköltözhető forgalmi éľték szolgál. A 8. pontja a|apjttn' a helyiségbeĺ végezni kívánt tevékenység
figyelembe vétęlével töľténik a béľleti díj meghataľozása, amely alapján a ra|<tározás 8%o, a műhely
tevékenység 6%.

Az üres legalább 12 hőnapja, de legfeljebb f4 hónapja nem hasznosított, nettó 25 MFt alatti foľgalmi értékű
helyiség esetén a béľleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 30%-ka| csökkenthető.

A Kt. határozat 5. pont p) bekezdése értelmében, ha a helyiségben (helyiségcsoportban) többfelę
tevékenységet végeznek, abér|ęti díj megállapitásáná| art aEvékenységet kell figyelembe venni, amelynek
alapján a 8' pont szęrinti magasabb bérleti díj megállapithatő.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztęlt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését meghozni
szíveskeđjen.

Hatírozatíjavaslat

.év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźlrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

I.) hozzájőľul a Budapest VIII. keľület, Ptátęr u. 58. szám aIatti,357f8lI7lN|96 hrsz.-tl, |76 m2

alapteľületű utcai bejáratű, fö|dszinti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
béľbeadásáhozhatátozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikĺjtésével, a Móľicz Kebab KÍt.részére,
műhely és raktározás céljára, |37.|33'- Ft/hó + AFA bérleti dij + konjzemi és külön szolgáltatási díjak
összegen.

Felelős:Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattridő: f0I6. február 8.
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2') felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodásí Közpoĺt Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglaltak szerinti bérlęti
szerződés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źilrő nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeirő| sző|ó 35120|3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2)

bekezdése alapján 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17' $ (a)
bekezdése a|apjźn kozjegyzó előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat a|źńrását vállalja a lęendő
béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdáIkodásiigazgaÍőja
Határidő: 20|6. március 3 1.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpoĺtZrI'
A lakosság széles körét érintő dĺjntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt hirdetótáblán

Budapest, 2016. február 1.
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Kovács Ottó
v agy ongazdálkodási igazgatő
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