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Előterjesaő:JózsefuárosiGazdáIkod ásiKozpontZĺ. Á' {) sz. napirend

A Váľosgazd ál koclá s i .' ľł:#ľ'Hľ-"Jľio l o.,,,ĺ." i us 7-e i ü | ésére

Tárgyz GoLDA PLUS Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIil. keľü|et, Vas u.3. szám alattiĺiľes łinkorm ányzatitu|ajdonú nem |akás 
"''ĺil szolgálĺí he|yiség vonatkozásában

',"':'?"TÍ,' Ĺ:ä"-'ä1iľ.:ä1:iľodási 
Közpo ntZrt.,Kovács ottó vagyongazdálkodás i igazgatő

A napirendet nyi|vános ülésen kell tárgyalni.
A dĺjntés elfogadásáh oz egyszeríi szaväatöbbség sziikséges.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá||ás és a döntés taľta|mának rész|etes ismeľtetése
A Budapest Fováľos VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormállyzat (a továbbiakban: Önkonná nyzat)tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerü|et, Vas u. 3. szám aiatti, 3650 s,ĺóĺeĺą hrsz.-ú, 23 mza|apterületiĺ, ĺires, utcai bejáratú, ftjldszinti nem |akás 

"i)1i,^ 
szolgáló helyiség, ame|y az ingat|an-ny i|v tntartásban raktár m egn evezés se l szerepe l.

Az Önkormányzati Hánkeze|ő lľoda a fenti helyisé get 2015. novembe r |9' napjánvette birtokba, ahelyiség jó műszaki áIlapotú, (4) besorotá.ú, ."nd"lt""te.,ž..ĺ haszná|atraalkalmäs. Az e|őző bér|ő ahelyiséget összenyitotta engedély nélkĹiI a mellette.le"o *agĺntulajdonú helyiséggel, azonbanbirtokbavéte| kor az átjárás I ehetősége m ógszÜ n tetésre kerĹi It.

Avízőrás he|yiség után azÖnkoľmányzatkozosköItség fizetésí köte|ezettsé ge 7.554,- Ftlho.
A GoLDA PLUS.[ft. (székhely: 1082 Budapest, Nap u.30. tetőtér 4.; cégsegyzékszźlm:gl-09-467231; adószám: 1.2125454-2-4ź; képviseli: cotréicn-h"-ĺ,l' Tibor és comłcň-Horváth JózsefnéönáIló képviseletre jogosult ĺigyvezetok) bérbevételi teJ'"inyújtott be Társaságunk hoz a tárgybanmegjelö|t he|yiség me|egkonyĺás, szesźm.entes vendég|átás céijáiatöfténő ue.Ĺ.."it.l" kapcsán' Azönkormányzati helyiség mellětt helyezkedik e| a kérelňe,zá- magantu.lajdonában lévo he|yisége. A kéthelyíség együttes hasznosítása érjekében szeľetnék kibére|ni az tnkorm állyzat tu|ajdonában ál|ótárgyi he|yiséget. Bérleti díj aján|atota kérelem nem tartalmaz' A szükséges iratok csato|ásra kerü|tek.A benyújtott iratok 

.a|apjáĺn megáIlapítható, hogy a GoLDA PLUS Kft. a nemzeti vagyonľó| szóló20|I. évi CXCVI. töľvény l s1ll bekezdés llponda ,,u]in, e,la,haÍ.ő szervez"in.l. 
'ĺno.ül, 

ellenevégľehajtási-, csőd- és felszámolási eljárái n-incs foiyamatban, társasági adó bevallásikötelezettségének eleget tett.

Az Avant.Immo Méľnöki és^Igazságügyi Szakértői Kft. 20|6'.ianuár 27, napiéftékbecslése szerint ahe|yiség foľgalmi értéke s.szo.ooo,].ľ1. e.ľ'"vi'jÁ-oe.i"ł díja a forgalmi érték I00 %o-ánakfigyelembevételével, az utcai ftjldszinti 
. 
he|yisjgbei 

-,ée""^i 
kívánt šzeszmentes vendéglátástevékenységhez tar.toző 6 %o-os szorzőva| számíiotth-avi nettó"bérleti díj 4l .850,- Ft'

Javaso|juk a fenti helyiség bérbeadását a GoLDA PLUS Kft. részére határozat|an időre, 30 naposfelmondási idő kikötéséu"l, ,,",,'entes 
'me|'egkonyhás 

u"nJegla,a, cé|jára,41.850,- Ft/hó + ÁFAbéľIeti díj + 11671i,emí és különszolgáltatás.i dij-ak o..,"g.n' u-! naui brilttó-bérleti dijnak megfelelőóvadék megfizetésé1ek. és az e{yo|da|il łät.l.'.tt.Eguäňuie,ĺ nyi|atkozat |eendő bérlo á|talielkészítésének megál lapítása me l Iett]

Javaso|juk a helyiség összenyitásának engedé|yezését a mel|ett 
'|,év.ó 

magántulajdonú helyiséggel,azza| a feltételle|, hogy a bérletijogviszony megszűnésekoľ a bér|ő.kötelezettsége az eredeti állapot
l*::TJ'ľxIsąát 

köttségen. lauás;\uk azengedélyezést, tekintve, hogy a két h;lyiség eredetileg is

',,)7€,t;Á'.
.t/' /1
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il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára 
.szo|gá|ó he|yiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szĹikséges, ame|y dontés

me gh ozaÍa|źlľa a Ti szte I t B izottság j o go s u I t.

III. A döntés cé|ja, pénzügyi hatása

A mielőbbi bérbe adásból befo|yó bérteti díj feclezné az onkorm ányzat kozos kcj|tség f.izetésikötelezeĺségét, azon felü| pIusz bevéteIt is Jelentene. A he|yiség mielobbi kiadásával a bérlogondoskodna a he|yiség karbantaľtásáró|, és nem romlan a az á||aga.
Amennyiben nem adja bi1be a helyiséget.az onkormtnyzat, kiadásként továbbra is közös koltségfizetési kote|ezettség terheli, és a helyiség á||agaromIik.

A határozati javaslat e|fogadása pozitívan befolyáso|ja az onkorm ányzat 2016. évi bérleti dij
bevételét.

A he|yiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igénye|.

IV. Jogszabá|yi ktiľnyezet

A lakások és he|yiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá|yokról szóló|993' évi LXXVIII. töľvény 38. $ (l) bekezdése értelmében a felek u ňĹlyi.egoéľ összegében
szabadon á| Iapodnak meg.

Az ÖnkormányzattuIajdonában álló nem Iakás céljára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről
sző|ő 35l20l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 1a továbbiakbán: Rendelet) 2. $ (l) bekezdése
értelmében a Képviselo-testĹjlet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben megĹatározoÍIfe1adat- éshatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgu,-dá|kooa.i és Pénzügyi
Bizottsá'gát jogos ítj a fe |.

ARendelet l4. $ (l) bekezdése a|apján a bérleti dijról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijának
ménékérő| a bér|ő kiválasaása során ke|l megá|ĺapodňi. Amennyíb.n u, onko,rmtlnyzat részérő|töfténik az ajźn|attétel, a hetyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület határozatában
megá||apított béľ|eti díjaka|apjtln kelI meghatározni. A hatáskörrel ľendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozatalakoľ a képvise|ő-testületi haÍározatban fogla|taktó| csak akkor térhet el, ha akérelmező béľ|eti díj aján|atot tett.

A Rende|et |4' $ (2) bekezdés a|apján a |eendó béľ|ő a béľIeti szeľzodés megkötését megelozoen
köte|es a béľbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfe|elő osszeget óvadékkéntln egťlzetni,va1amint
a 17. $ (4) bekezdés a|apján kozjegyző e|ott egyo|da|đ kotelezettségválla|ás i nyi|atkoíatot aláírni.
A Képviselő-testüIet 248120|3. (VI. 19.) szám(l (a továbbiakban: Kt. haÍ.ározat) határozatának 7.pontja énelmében a he|yiség bér|eti díjának alapjául a he|yiségeknek a je|en hatá'ĺozat és a Kt. más
határozata szerint aktua|izá|t beköItözhető-forga|mi énék izolg7|, A |.lat.ározat 8. a) pontja a|apján a
helyiségben végezni kívánt tevékenység figye|embevételével řo.tenĺt a bér|eti díj meghatározása, a
Szeszmentes vendéglátás tevékenységhez tart.ozo bér|eti díj szorző 6 %o.

Fentiek a|apján kéľem a Tisae|t Bizottságot, hogy a he|yiség bérbeadásával kapcso|atos döntését
meghozn i szíveskedj en.

Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodásiés Pénzügyi bizottsági hattrozat:

A Y źtr o s gazdá| kod ás i és Pén zügy i Bizottság úgy dĺi nt' h ogy

1.) hozzájáľu| a Budapest VIII. keľĺi|et, Vas u. 3. szám a|atti,3650510/A/4 hrsz.-ú, 23m2
alapterü|etű, üres, önkoľmányzati tu|ajdonú, utcai bejáratű, flo|dszinti nem |akás cé|jára szolgáló
helyiség béľbeadásálioz,határozatlan idore 30 napos felmondási idő kikötéSével a G6LDA PLU5Kft. ľészére, Szeszmentes me|egkonyhás vendéglátás céIjáľa, 41.850,- Ft + ÁFA béľ|eti díj +
köztizemi és kü|önszo|gáltatási díjak összegen'
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i:'ůľä.j 1'đ iľ'ffi lffídá| 
k odás i K özpo nt Zrt. v agy o n gazd á l ko d ás i i gaz gat.őj a

2.) hozzájáľu| a Budapest VIII. keľü|et, Vas u. 3. szám a|aÍti,36505/0/A14 hrsz.-ú, 23m2alapterü|etű, üres, önkormányzati tulajdonĺ, ut"ui'őejárat(l, ťoldszinti nem lakás cé|járaszo|gáló helyiség osszenyitáśához a rnel|ette levo, j6s0s joĺeĺs h..;.-;- magántulajdonúhe|yiségge|, azza|.afeltéteiIe|, hogy a.bérleti1oguĺs,ony megszűnésekor a bérlo koteIezettségeaz eredeti ál|apot helyreá||ításu.ujat költségen. 
a -_-.-J

Felelos: JózsefváľosiGaz-clálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőjaHatáridő: 20|6. március 07,

3') felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodásj Központ Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti bérletiszerződés megkötésére, amelynek, fe.ltétele, l.,ogy a. ônkormány zat tu|ajdonaban álló nem|akás cé|jára. szolgáló helyiségek bérbeadásáLn,ak feitételei rőI sző|i iiĺzoll. (VI. f0,)önkormányzati rendelet iz. "s ę) bekezdése a|apj?n közjegyző e|ott egyo|dalúköte|ezettségvá||alási nyi|atkozat a|áírását, valamint alendelet l4. $ (2) bekezdés szerint 3havi bér|eti díjnak megfele|ő óvadék 
'o"gfi;"tÁ;;.,aňl:,,a bérlő.

Fe|e|ős: Józsefvárosi Gazdátkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatójaHaÍáridő: 20 l 6. április 30.

A döntés végrehajtását ,Ś,ę,ő'.szervezeti egység: Józsefváros i GazdáIkodási Kozpont ZrtA lakosság szé|es körét érintő döntések 
"J"t"n 

juuu. |ata a köz;étetel módjáľanem indoko|t hirdetőtáblán honlaoon

Budapest, 20|6. ťebruár 29.

Kovács Ottó
v agy on gazdá| kodás i igazgatő
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