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Előterjeszto: Józsefvárosi Gazdálko dási Központ Zrt.
q

.f ..Y.)..s2. napirend

ELoTERJEsZTÉS

A Y árosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság 20 1 6. nárcius 07-ei ü|éséľe

Tárgy: Studio Pľogľess Kft. béľbevétolÍ |ĺóľc|me a Budapest VIII. keľü|et, Futó u. 3. számalatti önko ľm ány zati tu |aj d on ú helyiség'oňt-I.o"ĺ.ĺna n

ł'."':'?"TÍ.' Ĺxfiľ::i.:ľ':'j#5:ĺälĺ:íľ.:*'rt., Kovács ottó vagyongazdálkodás i igazgató
A napirendet nyilvános Ülése-n kell tárgyalni.
A dĺjntés e|fogadásáh oz egyszerú szavLattöbbség szükséges.

Tiszte|t Y árosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá||ás és a döntés tarta|mának ľész|etes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkorm ányzaÍ, (a továbbiakban; onko rmányzat)tulajdonát képezó 35?7g/o|+/f4 he|yrajlzi.számon 

"yĺl"a".*"tt, a Budapest VI11. keľü|et, Futó u. 3.szám a|aÍti,33 m2 alapterti|etű, utcái 'bejárat(l, 
ftj|dszinti n"rn,lĺ.a.." é|jára'szo|gá|őhelyiség bér|őjevolt Menyháľt Richárd Csaba a 2013,änouo oz. 

""p;a" 
t"I., határozott időre, 2018. december 3 l .napjáig szóló bérleti szeľződés a|apján. A szerzodés,nłiel.l"t"tent csatolt zol:. ottou er 02. napjánmegkötésre kerti|t megá||apodás e.tĹlmeuen.a bérleii áĺi'^.ů.loo,- Ftlhő*7e,ł osszegen számítoÍtbérleti dij helyett 

:,,tá:a;!11z I.<;zgyiĺIése 
'á|ta|-megá|lapĺtott 

mindenkori lĺcizĺĺs^tc;ltség + ÁFA, deminimum 7.756,- 
t'1!9 - Ána .ĺ''Jěgként.kerü.lt 

'.galďpĺ,a' ra..A szerződés alapján a kedvezményesbér|eti dijľa bérlő 20l8. december 3ř napjáigJogosí|t' ui'*nyiu"n 
" 

l'"lyi,eg"iäbérletíjogviszonykezdetét koveto 3 hói1Ľ:l be|ü| saját l..;lheĚj" ľ"lĺLiu", e' tevékenység éhez haszná|hatőváteszi. Ahelyiséget műterem, kiáI|ŕtó terem"és oktatřsi^t."éĹ"ni.;;.:ý,liira haszná|ja a volt bérlő' me|yetje|enleg is a binokáb an tart. MenyhárĹ Richárd Csaba u ś,"ůooe.tötéskor 2g.550,-Ft nem kamatoző
:""ńľ[::*:"':"J;'11"JJ,:í 

idáig nem került felha szná|ásra. A helyiség u. inguil,unHyilvántaftásban

A vízorás helyiség utáll az onkormány zat közosköltség fizetési köte|ezettsé ge 7.756,,-Ftlhó.
Az onkoľmányzati Házkeze|o lroda munkatársai á|ta| 2014. március I8. napján töftént ellenőrzés
;Tä#"'-'ľ,ł,;ł;,:l1"*,ľ"*'a bérlo a he|yiséget.uiĺt l.ált.egen fe|újítoĺ u,-ĺff^unettó havi béľ|eti

Menyháľt Richáľd Csaba béľleti szerződése aťlzetésikötelezettség elmu|asztása miatt 20l5' jrllius31. napjára fe|mondásľa került' A volt bér.|ő a kozjegyzái o-Ĺi.utĺJ fogla|t ĺ"iňonaĺ,uun szerep|ő,
Jľjääŕ::.á-ŕŁ'j"',':TTj]. "anjĺis fenná|ló tu,to.łšat,.nd.o". .le|Jn|eg ; ;;l; bérlonek leján

Menyháľt Richárd Csaba kérelmet nyú.ito'1 be-l. f9nt! helyiség bérbevétele kapcsán az eredetiszerződésben fog|alt fizetésj feltéte|eŕ ňellett. Kérelmében '|eír.-a, h;gy ; Ĺ;.ářüi t"au.,ményesbér|eti dijnál nem tud többet ťlzetni. Lelrj7.továbbá, n"o ; he|yiségben kiá|lításokat is szeľvez(,,Ekszerek Éjszakźýa 
|udapest''), e' *";'i-a keru|ót;ľ,l'ĺň."ei, va-ĺamint sikeresen pá|yázott aFiata|ok vá||alkozővźl.vá|ásának íe^őiuta'u a Kozép-Maiyarors,agi régió elneve )isĹĺ palyázaton' ígytársaival együtt mega|apították a stuä,io Pľogľess xľ..-iŕ.lgJ" gyzékszám: 0|-0g-2(0g92; adoszám:25|20985-2-42: szék|"le|y: I082 Budapest, baross u. zb. Tlĺĺ.ĺ., képviseli: KuJ;, Andrea vagyMenyhárt Richárd Csaba önál|ó képviseletre jogosultak). Keri, nogy azűj bér|etiszerződést a StudioProgress Kft.-ve| kösse meg az onkormányzat,amelynek ő az egyik ugyvezetőjeés tulajdonosa. AkéreIemhez szükséges iratok becsatolásľa kórĺjltek 1uIeĺ.a,i .i'pelJány ,-näsoI"t' ł,'ĺ,.l", cégkivonat).A benyújtott iľatok a|apján megál|apítható, hogy akére|mező a nemzetivagyonról szóló 20l1. éviCXCu. törvény 3 $ (l) bekezJés l. pon|u s'éiint átláthatő szervezetnet mňosĺil. Az opten Cégtár



tanúsága szerint a társaság eIlen végľehajtás-' csőd- és feIszámolási eljárás nincs folyamatban,adóbeva| |ási köte|ezettségéňek a 20 | 6'ivbeň ke l l e|oszor e|eget ten n ie.
A fentí he|yiségre a' crífton Property Kft. álta| 20I5. októbe1.30. napján készített, majd 20l5'november 30. napján fiiggetlen ingat|anforgalmi szaklrto á|ta| feliilvizsgált forgalmi énéke6.000.000,- F't. A.helyiség bér|eti dijá a forgňmi e.tet ioo oÁ-ánakĺgy"ler,iu"uéte|éve|, az utcajfti|dszinti helyiségben végőzni kívánti'evek"ný.egh", 1ńĺt"."., kiállító terem, oktatás) tartoző 6 Yo-os szoľzóva| számított nettó béľ|eti díj 30.00b,-"ľĺľ'o. 

--,

A fenti helyiség forgalmi éftéke a felújítási munkáIatok e|oÍt azAvant'Immo Kft. 20l 0. december l3.napján kelt és 2013, szeptember 02. nupjen aktua|izáĺ|lt é,tiřu".,le." szerint 5.540.000,- Ft vo|t.
Javaso|juk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a studio Progľess Kft. részére mtiterem, kiállítóterem és oktatási tevékenység cé|jára,-hatá.o,ot ĺJĺą 

'ďiä. 
december 3l. napjáĺg, óvadék fizetési,val am i nt a kozj e gy zői ok i rat ł I.eoĺteśen 

"t 
l.tit" l 

"'"ł.ig"u. i

ľJ1''"J'"ľff,.T:::äTä:iĺíTŕí:ľJ1őtartamra megkötni, ameddig az eredeti|eg Menyháľt Richárd

A bérleti szerződés megszűnésével a kedvezményes bérleti díjra va,|ójogosu|tság is megszűnt , az újszerzodésmegkötéseesetén ezabér|etid(j nem;á.uuto,nuiik'.un,ellenbenabér|ětijogviszony20l8.
december 3l napjáig taÍó engedélľezfsj.vę|. J ďko-ň;,.'),u., hátrálly nem éri az eredeÍ'i bérletijogviszonyhoz képest, ugyanakkoľa bér|eti dij bevételt reaJilźá|. A bérletijogviszony |ejártátkövetőena Bizottság a bér|eti díj tekintetében rijľa dönthet.
Az ingat|an foľgalmi értékeket figyelembe véve megáll apíthatő, logy u he|yiség éńéke 540.000,- Ft-ta| nőtt Menyháŕ Richáľd Csaba íĺta| végzettfelújítá"si 

'untáiutol.nak kĺjszönhetően.
II. A beterjesztés indoka

A he|yiség bérbeadásához bérbeadói dontés szükséges, amely döntés meghozata|ára a TiszteltBizottság jogosult.

III. A döntés cé|ja, pénziigyi hatása
Javaso|juk a he|yiség bérbeadását, mive| a bérbeadásból befolyó. béľleti díj fedezi az Onkormányzatközös költség fizetési terhét. Amennyiben a helyiség nem kerÜl bérbeadásľa, az onkorm ányzatnakkiadásként havonta közös kĺiltsé g fizáési kotelezátt" Ĺ.i.*",il., bevétele nĹ,nl touaouá a helyiségműszaki á|Iapota a 

-kihaszná|atřanság miatt folyamuio,un 
-,"o'.nIunu. 

A számított összegen tofténőbérbeadás esetén az onkoľmányzatnařpIusz bevéteIe keletkezik.
A bérbeadás kedvezően befolyásolja azonkormányzat2016. évi bérleti díj bevéte1ét.
A helyíség bérbeadása pérlzugyi fedezetet nem igényeI.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás cé|jáľa szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľolszo|ő 35/20|3. (VI. 20.) önkorm ányzati ren.de|et 1u touaooia"tban: Rende|eĐ 2. $ ( l ) bekezdése alapjána Képvise|ő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) - a rende|etben megh atározoÍt fe|adaĺ és hatásköľ

ff::,}xäizerint 
_ önkormányzati bérbeadói döntésre u ii,o.,gu,aálkodási és Pénzügyi Bizottságot

A Rende|et I4. $ (l) bekezdése alapján új bérbeadás esetén a h.e|yiség bérleti díjánakméľtékérő| abéľIo kivá|asztása során.ke]|.'''"gálIupoáni. Amennyia.,n u) onkormányzat részérő| toťténik azaján|attéte|, a helyiség bérleti dĺjĺnäk mertełet a Kt' hätáro,u,iayLnegá|lapított bérleti dijak a|apjánke|| meghatározni. A hatáskörrei rendelkez ő bizottságu uJ.u.uaoi döntés meghozata|akor a képviselő-testületi hatátozatban fog|altaktóI csak akkoľ térhet e[ ha a kérelme ző bér|eti díj aján|atottett.
A Rendelet |4. s Q) 

^bekezdés 
a|apjźn a leendő béľlő a béľleti szeľzodés megkötését megelozőenköteles a bérbeadónak 3 havi bruttó üérleti dijnak megfelelő c;sszeget óvadékként megfizetni' va|aminta l7. $ (4) bekezdés a|apján közjegyző előtt egyoldalň kotelezeťtségvállalás i nyilatkozatot a|áírní

A bérleti dij megállapítása 248l2Ol3. (V|.. l9.) szálnú képviselo-testületi határozat(a továbbiakban:Képviselo-testületi |latározat) szerint io.tenĺł' A Képvise|o.iestĺilet határozat 7. pontja a|apján ahelyiségbér a|apjáu| a.helyiségeknek a jelen határozät es u ř.. 'ĺ. határozata szerint aktuatizá|tbeköltözhető forgalmi értéke sio|gá|.A kěpviselo-testüIeti határizatII, fejezet8. a.) pontja éftelmében
,/

a t!:.r'
Ł,, ł,,.

!r/



a helyiségben végezli kw,étnttevékenység figyelembevéte|éveI tĺjfténík a bérleti dij meghatá rozása, amiĺteľem, kiá|lító terem, oktatás t"uetáný3eg hez tartoző szorzo 6 %o.

l:ä:!ŕ'ľľl*"ł"# 
a Tiszte|t Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcso|atos döntését

verzili: Határozatijavas|at

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

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságúgy dönt, hogy
1.) nem jtźrul hozzti a Budapest VI[I. kerĺilet, 35579/0/N24 he|yrajzi számon nyi|vántartott, aBudapest VIII. keľii|et, Futĺí u. 3. szám unn,űaiu,o,,,'1iio,.łlil'#řä' önkormányzatitu|ajdonú, utcai bejáratú, floldszinti nem- lakás céljára s'oigaIo helyiség bérbeadásához a Studio

ľ#iläl :ĺ.Ĺ,,šÍ"ůľł^,#.?jl,äi*,ś:*:i;'#;"äito"tis tolňE iJr,ł. noľletiJ1 i
[l',,;l.iä' f1ž:TT,.:s,'":ffi:u'"oási 

Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója

2') hozzlźjdrul aBudapest VIII. keľü|et, 35579/0/N24he|yrajzi.számon nyi|vántartott, a BudapestVIII. keľütet, Futó u. 3. szám ulutt álaiňu'ĺ","ji 
^; 

ä'í,"*'",o, önkoľmányzati tulajdollú, utcaibejáratú, fo|dszinti 
.nem |akás cé|jára szo|&ĺ|ó helyiség Ĺérbeadásáh o, iuíł,o,oťt időre, 20l8.december 3l. napjáig a Studio Ě.og.o.kĺt. rešzeľJ műteľem, kiá||ító teľem és oktatási

l:::[:í:* 
cé|jára 30.000,- Ft/hó +áľ.a ĺe.l"fi d. i k.i'ti,.'i- és külön szo|gáltatási dijak

fi[i;,.,,:,1TT;: :iľffi:u' 
* o ás i K özp o n t Zrt. v agy o n gazd á | k o d ás i i gazgatőj a

3.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kcĺzpon t Zrt.-t ahatározat2.) pontja szerinti béľ|eti szerződésmegkötésére' amelynek fe|téte|e, hogy,,,u, Ö-lkňö;;; ulajdonában allJ nem lakás cé|járaszolgáló helyiségek bérbeadásánat ĺe.íieteleĺľől szó|J iłĺiols. (VI. 20.) önkoľmányzati rende|etl7' $ (4) bekezdése.a]ap^jźn kozjegyzo e|őttegyo|dalú köteiezettségvalláIasi nyi|itkozat a|áírását,
ifľi.ů1.|"J.Łi $ĺzl t.ř"žáes szerintínavi ue.letĺ Ji;naf'.gfä,ł,i^ä,umegfzetését

l"".."#äu, f1ž:Ť:ffj 
Ga.zdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja

vagy

B. verziĺj:

év. (...hó.'..nap). számú Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
L) hozzdjdrut a Budapest VIII. keľÍi| et,35579/0/N24 he|yrajziszámon nyilvántartott, a Budapest\trII. kerü|et, Futó u.3. szám alatttálaliato,:;ł; ä.ř"ŕ.*l*o, önkormányzati tu'ajdonú, utcaibejáratű, ftjldszinti 

'nem 
lakás cé|játa szotgálo nelyĺsej Ĺe rbe.dásćthoz n,uíał,,ott idore, 20l8.december 3 I. napjáig a Studio Ě.og"u.. Kft. réśzérJ műterem, kiá||ító teľem és oktatásitevékenység cé|jára a mindenkori kiiiös kö|tség (ahlattlrozathozata)il6;;łá"b. n 7..756,-Ftlhó )+ AFA béľ|eti díj + 11ęi77,emi- és kütön szoigal,u,j,i a|a. o,s,.g";. Ä];;teti jogviszonymegszĺinésekor újbóli bérbevételesetén a ue.letiäĺ;.*.'"gäola Bizottság dönt'

[:[iä,' #1ž:Tä.::lľffi: 
u' *o ás i K özpon t Zrt. v agy on gazd á|ko dási i gazgatój a

{r"'/' ,,'
?.,.v



2.) fe|kéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpon t ?rt.-t a hatźrozat l.) pontja szerinti bérleti szerzódésmegkötésére, ame|ynek fe|tétele, nos'y., u1 p2Ĺoilöä tulajdänában aiiJ n"' Iakás céljáraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásánat ĺejietelei,al ,.o,l,i iłiol3. (VI. 20.) önkorm ányzatirende'etl7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyo|dalĺ táĹle,"ttségvál|a|ási nyi|atkoza t aláírását,
;älffiĽ Ĺ:.#Ťt"J.l.]. 

s ĺzl u.l."žáe' szerint í navi bérleti d(jnak ňegfe|eÍő áí"áet megfizetését

Felelos: Józsefvárosi G^azdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHatáridő: 20l6. ápri|is 30. -_Í

A döntés végrehajtásáÍ végza szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdátkod ási Kozpont Zrt.A |akosság szé|es köľét érintő döňtések. 
","tin.-*;uuu,lutu u-, i.'o,łi,e,"l mődjáranem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. február 29.

Kovács ottĺí
v agy o n gazdá I kodás i i gazgato
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