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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIIás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

+ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkorm ányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, II. Jánós Pál pápa tér 2f. szám
a|atti,346|6/0lA/63 hrsz.-u,25m2 alapterriletű, utcai bejáratu fdldszinti. nem lakás célú
he lyiség, amel y az íngat.|an.nyi lvántartásban ĺizlet besorolású'

Avízőrás helyiség után az onkoľmanyzatkozos költség fizetésikötelezettsége 5.512,. Ft/hó.

Az onkormtnyzati Htlzkeze|o Iroda a helyiséget 2O|3. március |2.én vette birtokba' A
bitokbavételi jegyzőkcinyv alapján a helyiség rossz állapotú, (2) besoľolású, raktározási
tevékenység cé|jtra a helyiség hasznćilatra alkalmas. onálló villanyóľával a helyiség nem
rendęlkezik, az a 34676/0lAl68-as albetétben van kiépítve, amely jelenleg ĺires (az előzo béflő
a két helyiséget együtt hasznosította). A 346|6/O/Al63-as albetétben az oná||ő mérőóra
kiépítése már megrendelésre keľült, aminek a kivitelezése és tizembe helyezése váľhatóan két
hónap, aZ átmeneti iđőtartamľa pedig a 34616/0lAl68-as albetétben lévő villanyóra
fogyasztása a béľlő részére továbbszám|ázásra és a bérleti szerződésben ľögzítésľe kerül. Ilv
módon az elektľomos áram ellátás a helyiségben biztosított.

A helyiségref015. április 0lJén a Suez Holding Zrt.kére|met nyújtott be íroda tevékenység
céljára történő bérbevétele kapcsán, melyet 20|5.június 22-én visszavont.

Az INNoBER wAvE Kft. (cégsegyzékszáma: 01 09 169713; székhely: 1087 Budapest,
Baľoss tér 2. 1. em. 5.; adőszttm:10732009-2-42; képviseli: Pesti Gyula ugyvezetó, képviśelet
módja: önálló) kéľelmet nyújtott be a tárgyi helyiség raktáľ (kotelezően megőrzendő
tervanyagok tárolása) cé|jára történő béľbevétele érdekében. A táľsaság székhelye a
keľĹiletben van, a helyiséget iľatok táro|ására kívánják használni. Az onź:'||ó méroóľa kiépítése
és üzembe helyezésén felüI a helyiség felújĺtását a k&elmezo saját koltségen vá|la|ja, a
cégnek bérbeszámítás igénye nincs.

A szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelem nettó 25.000,- Ft bérleti díj ajánlatot
tartalmaz.
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Az opten Cégttt tanúsága szeľint a cég a társasági adóbevallási kcitelezettségének 2014. évig
rendben eleget tett. A kérelmező a nemzeti vagyonról szó|ó f0|1. évi CXCVI. törvény 3' $
(1) bekezdés l. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősül.

A Grifton Propeľty Kft. által készített és 2016. március 07-én aktua|izá|t értékbecslés szeľint
a helyiség forgalmi értéke 4.833.000'- Ft. A helyiség bérleti dija a forgalmi érték l00 %o-ának
ťrgyelembevételével aZ utcai, földszinti helyiségben végezni kívánt raktározási
terlékenységheztaIÍozó 8 9ó-os szorzóva| számított nettó har,i bérleti díj 32.220'. Ft.

Az üres, Iegalább 24hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft a|atti helyiség esetében a bérleti díj
önkormányzati érdekbol legfeljebb 50 %-ka| csokkentheto, így a számított nettó havi béľleti
díj 16.110'- Ft. Az idotartamba nem számít bele az az idoszak, míg a helyiség nem volt a
béľbe adható helyiségek listáján.

Javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását az INNOBER wAvE Kft' tészére raktározás
cé|jára,határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel amegaján|ott 25.000,- Ft/hó + ÁFA
béľleti díj + p62iizemi és különszolgáltatási díjak összegen, 3 havi óvadék megfizetésének,
valamint a koť1egyzői okiľat elkészítésének kötelezettségével.

Javasoljuk a béľleti szeľződésben ľögzíteni, hogy a 346lr6l0lAl63_as albetétben az oná||ő
mérőóra kiépítéséig és üzembe helyezéséig a 346|6/0lA'/68-as albetétben lévo villanyóľa
fogyasztása a bérlő részére továbbszám|ázásra keľül.

Nem javasoljuk a csökkentett bérleti díjon történő bérbeadást, mivel akére|męzó á|ta| ajánlott
bérleti díj magasabb.

Javasoljuk, hogy a bérlő a bérleti jogviszony időtatama alatt béľbeszámítási igénnyel ne
élhessen, továbbá az á|ta\a eszközölt beruházások ellenéľtékét a bérleti jogviszony a|att és azt
kovetően, az onkormányzattőI semmilyen jogcímen ne követelhesse.

il. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgtúo helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szĹikséges, amely
döntés meghozata|áta a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A mielobbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat közös költség fizetési
terhét. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta közös
kciltség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki á|lapota a
kihasználatlanság miatt folyamatosan ľoml ik.

A bérbeadás kedvezően befolyáso |ja az oĺtkormányzat 20 | 6. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzrigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabá|yi kiirny ezet

Az ÖnkormányzaÍ' tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgálo helyiségek bérbeadásának
feltételeirol szó\ő 35lf013. (VI. 20.) onkormányzaÍi rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)

bekezdése értelmében a Képviselő-testiilet - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskor
megosztás szeľint - onkormányzati béľbeađói döntésľe a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dĺjának
mértékéľol a bér|ő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat
részérőI töfténik az ajánlattétel, a he|yiség bérleti díjának mértékét a Képviselo-testület
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határozatában megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A hatáskörrel rendelkező

bizottság a bérbeadói dĺintés meghozatalakor a képviselo-testületi határozatban foglaltaktól

csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjtĺn a leendő bérlő a bérleti szerzódés megkötését

megelozoen köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo összeget óvadékként

megfizetni, valamint a |7 ' $ (4) bekezdés alapján koĄegyzo elott egyoldalú

kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

A Képviselo-testület 24812013. (VI. 19.) szźtműhatározatának 7' pontja értelmében a helyiség bérleti

díjának alapjául a he|yiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozaÍa szerint aktua|izá|t

uěkoltoznetď foľga|mi érték szo|gá|. A haÍározat 8. a) pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt

tevékenység figyelembevételével töfténik a bérleti díj meghatározása, az utcai bejáratú folszinti

helyiségbeň a7aktározás tevékenység|"lez tartoző szorzo 8oÁ. Az Ĺires, |egalább 24 hónapja nem

hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetébell a bér|eti díj onkormányzati érdekből IegfeIjebb 50

%-kaI csökkentlrető.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti

helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javas|at

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájálrul a Budapest VIII. kerĺilet, II. János Pá| pápa tér 22. szám a|att található,

346t6l0lvl63 hrsz.-ĺ,, 25m2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljáľa

szolgáló helyiség béľbeadásához határozat|an időľe, 30 napos felmondási idővel az

INNOBER WAVE Kft. részéľ e raktálrozás tevékenység cé[ára, 25.000,- Ft/hó + AFA
béľleti dij + közuzemi és külonszolgáltatási díjak osszegen.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrÍ'.vagyongazdálkodási igazgatőja

Határido: 2016. máľcius 21.

2.) a bérleti szerzódésben rogziteni kell, hogy a 34616l0lĘl63-as albętétben az onźi|ő

méĺőóra kiépítéséig és üzembe helyezéséig (melyet a bérbeadó kivitelez) a

3461610lAl68-as albetétben lévő villanyóra fogyasztása a bérlo részére

tov ább számlázźĺsr a kerül.

Felelos: Józsefváľosi GazdáIkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2016' március 2l.

3.) hozzćĄáru| a Budapest VIII. kerület, II. János PáI pápa tér 2f. szám alaÍt ta|á|hato,

34616plA163 hľsz.-ú, 25 m2 alapterületű, utcai bejáratű, földszinti nem lakás céI1źlra

szolgáló helyiség felújításához. A társaságnak vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony

időtánama alati béľbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az áIta\a eszközölt

beruházások ellenéľtékét az onkormányzatto| semmilyen jogcímen nem kĺjvetelheti a

bérletijogviszony alatt és azt kovetően Sem.

Felelos: Józsefváros i Gazdá|kodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 2016. március 2l.
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4) felkéľi a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.)-2') pontja szerinti

bérleti szeruodés megkotéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat Íu\ajđonában

álIó nem lakás céljáraszo|gźio helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.

20.) onkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése a\apjźĺn 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú

köte l e zett sé gvál 1 al ás i ny |Iatko zat a|áir ását v al|a|j a a l e endo bé ľl ő'

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyonga7'ĺlálkoclási igazgatőja
Határido: 2016. május 31.

A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
A lakosság széles körét érintő dcjntések esetén javaslata akozzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlaoon

Budaoest. 2016' március 07.
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