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Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testiiletének
Y áĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj esző : Józsefu áľo si Gazdá|ko dási Kozpont Zrt.
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ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2016, februźlr 8-ai tilésérę

Tárgy: A RESOURCE DBVELOPMENT Kft. béľbevételi kérelme a Budapest V[I. kerület,
Baľoss u.17. szám alatti üľes, iinkormĺĺnyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

Előterjesztő: Józsęfuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,Kovźtcs ottó vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Balogh Erika refęrens
A napirendet nyilvános ülésen kelltárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e 91ĺ szeríi szav azattöbbs é g szüksé ge s.

Tiszte|t Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat (továbbíakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerületo Baľoss u. 17. száma|atti,36756l0lNI hľsz.-ú, 36m2
alapterülettĺ, utcai bejttratí, nem lakás célú helyiség, amely az iĺgat|an-nyi|vántartttsban iizlet
besorolású.

Avizőrás helyiség ltán az onkormányzatközos költségfrzetési kötelezettsége 7.130,- Ft/hó.

Az onkoľmányzati Házkeze|ő Iroda a helyiséget 2OI5. máľcíus 3-án vętte birtokba. A birtokbavételí
jegyz(5könyv tanúsága szeľint a helyiség közepes, (3) besoľolású' ľendeltetésszeľű haszná|atra
alkalmas.

A REsot]RCE DEVELOPMENT Kft. (cégjegyzékszáma:0I 09-914524; székhely: 1084 Budapest,
József kdrut 36. fszt. 5. adősztlm: 146713|5-2-42; képviseli: Pomozi Csaba) kérelmet nyújtott be a
tárgyi helyiség ziildség-gyümölcs vegyeskeľeskedés (szeszáľusítás nélkiit) üzlet tevékenység cé|jára
töľténő bérbevétele ügyében. A sztikséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelem bérleti ďij ajánlatot
nemtartalmaz.

Az opten Cégtár tanúsága szeľint a társaság ellen végľehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban. A társaság 2012. év óta bevétellel nęm renđelkęzik, azottban a társasági adóbevallási
kötelezettségének minden évben eleget tett. A kérelmezo anemzeti vagyonról sző|ő f}Il. évi CXCVI.
törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint źtt|áthatő szervezetnek minősül.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. 2015. július 21-én készitett, és fiiggetlen szakértó á|tal2015. augusztus
03-án felülvizsgáIt értékbecslése szerint a helyiség beköltözhető forgalmi értéke 6.300.000,- Ft. A
helyiség béľleti dija a foryalmi érték I00 %o.tttak figyelembevételével, a helyiségben végezĺíkívánt
kereskeđelmi alape||átás (élelmiszer, élelmiszeľ jellegiĺ Vegyes üzlet) szesztrusítźls nélktil
tevékenységhęztartoző 6 oÁ-os szorzôva| szőmított béľleti díj 3l.500,- F.t/hó + ÁFA.
A nettó 25 M Ft fogalmi éńéket el nem éró, |ega|ább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nęm
hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkoľmányzati éľdekből legfeljebb 20 %o-ka| csökkenthető.
Azíey csökkentett béľleti díj 25.200'- Ft/hó + AFA.
Javasoljuk a tárgyi helyiség béľbeadását a RESOURCE DEVELOPMENT Kft. ľészére zöldség-
gyĺimfilcs, vegyeskeľeskedés (szeszáľusítás nélkiil) uz|et cé|jára, hatźlrozat|an időľe, 30 napos
felmondási idővel, 31.500,- Ft/hó + ÁFĺ' bérleti díj + könizęmí és ktilönszolgáttatási díjak összegin,
3 havi óvadék megfizetésének valamint aközjegyzői okirat ęlkészítésénęk kötelezettségével.

Nem javasoljuk a bérleti díj 20 oÁ-kal tĺľténo csokkentését' tekintettel arľa hogy a helyiség a kerülęt
frekventált teľületén hęlyezkedik el.

ĄJ u----

/*7/



u. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés sztikséges, amely döntés meghozata|ára a

Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés céljao pénzügyi hatĺĺsa

A mielőbbi béľbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az Önkoľmányzat közos költség fizetési terhét,

azon feltil plusz bevételt is jelent' Amennyibęn nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat,
kiadásként havonta közös költség tizetési kötelezettsége keletkezik, toväbbá a he|yiség műszaki
állapota a kihasználatlanság miatt folyamatosan romlik.

A bérbeadás kedvezoen befolyásolja az Önkormányzatf0|6' évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbęadása pénnlgyí fędęzetet nem igényel.

fV. Jogszabályi környezet

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 3512013. (VI. 20.) önkormányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselo-testület - a rendeletben meghatározott fęladat- és hatáskör megosztás szerint _
önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérlętére, valamint az elidegenítésükrę vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér <isszegében

szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjárl a béľleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéro| a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részétő|
torténik az aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-tęstület határozatttbarl
megállapított bér|eti díjak a|apjźtn kell meghattlrozni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a béľbeadói
döntés meghozatalakor a képviselő-testületi határozatbaĺ foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a
kéľelrrrező béľleti díj ajźn|atot tett.

A Ręndelet 14. $ (2) bekezdés aIapján a leendő béľlő a béľleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző elott egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozatot aláími.

A Képviselo-testület 248120|3. (VI. 19.) számll határozatttrlak II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktla|izá|t
beköltĺjzhető forgalmi érték szolgál. A hatáľozat 8. pontja a|apjáĺ a helyiségbeĺ végezni kívánt
tevékenység figyelembevétęlével történik a bérleti dĺ meghattlrozása, a szeszárusítás nélktili
keľeskedelmi alapellátáshoz (élelmiszer, é|e|miszeľjellegű vegyes uz|et)tartoző szoľző 60Á'

A Képviselő-testületi határozat 8. a) pontja értelmében legalább 6hőnapja,legfeljebb 12 hónapja nem
hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendók azza|, hogy a bérleti
díj önkormányzati éľdekből legfeljebb 20 %-ka| csökkenthető. A kedvezmény megállapításánál nem
lehet figyelembe venni azt az időtartamot, míg a helyiség nem szeľepelt a bérbe adható helyiségek
listáján.

Fentiek a|apján kéręm a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fęnti helyiség
béľbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

IJa;tá.ľozaltijavaslat

...lf0l6 év. (...hó....nap). száműYárosgazdálkodási és Pénztigyi bizottságihatározat:

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bízottság úgy dönt, hogy

1.) hozzíjálrul a Budapest \TII. keľület, Baľoss a. t7. szám a|attta|źihatő,36756l0lNI hľsz.-ú,
36m, alaptertilettĺ, utcai bejźlratí, nem lakás célú helyiség béľbeadásáhozhatźrozat|an időre,30
napos felmondással a. RESotJRcE DEVELOPMENT Fejlesztési Kft. tészére zöldség-
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gyümiilcs, vegyeskereskedés (szeszáľusítás nélkül) iizlet tevékenység cé|jáĺa,31.500'- Ft/hó +

ÁFĺ' béľleti díj + konjzemi és ktilönszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 8.

2.) fęlkéri a Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ.Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szeľződés
megkĺitéséľe, amel1mek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonttban á||ő nem lakás céIjáĺa
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számtĺ Budapest
Józsefuárosi Önkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7 . $ (4) bekezdése alapj źtn kozjegyzó e|őtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozataIákásátvá|Ia|jaaleendőbérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 20l6. március 31.

A dontés végľehajtását végzo szewezeti egység: Józsefuáľosi Gazdźikodási Központ Zľt.
A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavaslataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 2016. fębruáľ 1.

Kovács Ottó
v agy ongazdálko dás i igazgatő

KÉszÍľprrB: Józspľve.nosI Gezoĺĺ-rooÁsI KozpoNT Zp.T.

BALO.H Enlr^ REFERENS F,__
PÉNzÜcvl FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL' IGAZoLÁS: + l.-r.
JoclKoNľRol-ĺ: & ü-- t Ł.

DR. MÉSZÁRERIKA
ALJEGYZO

BETERJESZTÉsRB Alrĺ.I-ľĺe,s :

De,Ne.o e'-RlvĺÁN Eon.ĺ,ą'
JEGYZO

JivÁrĺłcyľl':

A VÁRoscAzoÁlrcooÁsl És Ücyĺ BlzoľrSÁG ELNoKE
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