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Tárgy: AUDIO Computeľ Studio Maľtikány Design Kft. bérbevételi kéľe|me a Budapest VIII.
kerĺi|et, Szentkirá|yi u. 22-24. szám alatti üres, önkormźnyzati tu|ajdonú nem lakás
céljáľa szo|gáló he|yiségre

E|őterjeszo: Józsefváľosi Gazdá|kodási Kozpo nt Zrt,, Kovács ottó vagyongazdálkodás i igazgatő
Készítette: Balog Erika referens
A napiľendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A döntés e l fo gadásáh oz e gy szer u szav azahtobb sé g szi'iksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényá|lás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Fováros VIII. kerĺ'i|et Józsefvárosi tnkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tu|ajdonát képezi a Budapest VI[. keľüIet, Szentkirályi u. 22-24. szám a|aÍti, 36594l0lV48
he|yrajzi számon nyilvántartott, üres, udvari bejáratú, frjldszinti, 49 m2 alapterületű, az ingat|an-
nyi|vźntartásban garázs megnevezésű nem lakás céljáľa szo|gá|o helyiség'

Az onkormányzati Házkezę|ő lroda a fenti helyiséget 20|l. június 28-án vette biftokba. A
binokbavételijegyzokönyv tanúsága szerint a garázs helyiség fe|újításra szoru|, a villany közmű ki
van építve, méroóra azolrban nem ta|á|ható, vízvételi Iehetőség van' a he|yiség rossz, (2) besoro|ású,
rendeltetésszeru|.lasználatra nem alka|mas. A gaľázshe|yiségben 2 autő elhelyezésére van |ehetőség.

Avízőra né|küli helyiségre az onkoľmányzatközos költség fizetési kotelezettsé ge 6.370,. Ftlho.

Az AUDIO Computer Studio Manikány Design Kft. (székhe|y: l08l Budapest, Kun u. 7.;
cégjegyzékszám: 01-09-070643; adőszám: 10430398-2-42; képviseli: Dr. Martikány-Döch István
Róbeľt Ĺigyvezető) kére|met nyújtott be Társaságunkhoz a fenti helyiség gépkocsi tárolás cé|jára
történo bérbevétele iránt. A kérelemhez szükséges iratok (a|áírási címpéldány, cégkivonat)
becsato|ásra kerü|tek' A kérelmezó vá||a|ta a helyiségben a villanyszo|gá|tatás saját költségen történo
beszereltetését, a kia|akítás költségeinek tekintetében az onkormányzat fe|é nem támaszt semmi|yen
igéný. Bérleti díj ajánlatot a kérelem nemtarta|maz.

Az AUDIO Computer Studio Maltikány Design Kft. a Budapest VIII' kerü|et, Csobánc u. 8. szám alatt
bére| egy önkormźnyzati tu|ajdonťl (hľsz.: 3591410lAl2) 87 m, a|apterü|etű, utcai bejáratú, pinceszinti
nem |akás cé|jára szolgá|ó he|yiséget. A bér|őnek 20|6. január 3|. napjáig (kevesebb, mint l havi)
1 8.924,-F t bérl eti, közÜ ze m i és kĹi | ön szo l gá|tatási d íj hátra l éka van.

A GriftonPropefty Kft.20I2. november 05' napjáll készített és 20l5. október 26. napján aktua|izá|t
énékbecslése szerint a he|yiség foľga|mi éľtéke 5.800.000,- Ft. A helyiség bér|eti díja a forgalmi
éfték 100 oÁ-ának figye|embevéteĺéve|, az udvari fö|dszinti he|yiségben végezni kívánt
tevékenységhez (garázs) tartozo 6 %o-os szorzóva| számÍtott havi nettó bér|eti díj 29.000,- Ft.

Az üres, lega|ább f4|"lonapja nem lrasznosított he|yiség esetében a béľleti díj önkormányzaÍi érdekből
legfeljebb 50 %,-ka| csökkenthető. Az így csokkentett nettó havi bérleti díj 14.500,- Ft.

A parko|ási zonában elhe|yezkedó garázs cé|jára lrasznosított helyiség esetében a havi bérleti díj
méftéke a helyiségben elhelyezhető, gépkocsinként minimUm aZ adott parkolási zona 50 óra parko|ási
díjának megfele|ő összeg. A területen egy őra parkolási díja440,- Ft, így az50 őrźnak megfelelő,2
autó e|he|yezése esetén a nettó havi paľko|ási díj 44.000,- Ft.

Fentiek értelmében a bér|eti díj alacsollyabb osszegen nem álIapítható meg.
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Javasoljuk a Budapest VI^II. keľĺi|et, Szentkirá|yi u.22-24. szźlm a|atti,3659410lł148 he|yrajzi
számon nyilvántartoÍt,49 m, a|apteľületű, üres, udvaľi bejáratú, fü|dszinti, nem lakás céljára szolgá|ó
garázs helyiség bérbeadását az AUDIO Computer Studio Manikány Design Kft. részére gépkocsi
táro|ás cé|jára, határozat|an idore 30 napos felmondási idovel , áramszo|gá|tatás nélkül, 44'000'- Ft/ho
+ Áp,ą. bérleti díj + közüzemi és külön szo|gáItatási díjak összegen, amennyiben a fennálló díjhátralék
a bérleti szerződés megkotése elott kiegyenlítésľe kerül. Az AUDIO Computer Studio Martikány
Design Kft. vá||alja az äramszolgáltatás he|yreál|ítását, így a he|yiség rende|tetésszeru haszná|atra
alkalmassá téte|ét.

A szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elo összegű óvadék
megfizetése' valamint az egyo|da|ís kötelezettségvá|IaIási nyilatkozatot a|áírása.

Javasoljuk, hogy a bérlő a bérleti jogviszony idotartama alatt bérbeszámitási igénnyel ne élhessen,
továbbá az á|ta|a eszközolt beľuházások ellenéftékét a bér|eti jogviszony alatt és azt. kovetóen az
onkormányzattól semmiIyen jogcímęn ne követeIhesse.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgáló he|yiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely dontés
meghozata|ára a Tiszte|t Bizottság jogosu|t.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A helyiség bérbeadásával az onkormányzat üres helyiség á||ományának és kiadásainak csokkentése, a
kihaszná|tság és a bérleti díj bevétel növelése a cél.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását, mivel a mielobbi bérbeadásbó| befolyó bérleti dij fedezné az
onkormányzat kozos költség kiadásait, és p|usz bevétele is származna, továbbá a bérlo a helyiség
folyamatos karbantartásáró I gondoskod ik.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormźlnyzat, kjadásként továbbra is közös költség
fizetési kĺitelezettség terheli, és a helyiség á||aga romlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezoen befolyásolja az onkormányzat 20|6. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzĹigyi fedezetet nem igénye|.

IV. Jogszabá|yi köľnyezet

A lakások és helyiségek béľ|etére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabá|yokról szóló
|993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éftelmében a felek a helyiségbér osszegében
szabadon állapodnak meg.

Az ÖnkoľmányzaÍ. tu|ajdonában á|ló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő|

sző|ő 35lf013. (VI. 20.) önkoľmányzati rende|et (a továbbiakban: Rende|et) 2. $ (l) bekezdése

értelmében a Képviselo-testtjlet (a továbbiakban: Kt.) _ a rende|etben meghatározotÍ feladat- és

hatásköľ megosztás szeľiIrt - onkoľmányzati bérbeadói dontésre a Városgazdá|kodási és Pénzügyi

B izottságot j ogos ítj a fe l.

A Rendelet 4. $ (2) bekezdése értelmében bérbe adható a helyiségben fo|ytatni kívánt tevékenység

cé|jára á||apotáná| fogva haszn źihatat|an helyiség is, ha a rendeltętésszerú használatľa való alkalmassá

téte|ét a bérlő vál|alja.

A Rende|et l4.$ (l) bekezdése alapján rlj bérbeadás esetén a he|yiség bér|eti díjának mértékérő| a

bér|o kiválasztása soráll keIl megállapodlli. Amennyibęrl az onkormányzat részéró| torténik az

ajánlattétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képvise|ő-testület határozaÍ.ában megállapított bérleti

díjak a|apján ke|l meghatározni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói dontés

meg|.lozaÍ.a|akor a képviselo-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kéľelmező

bérlęti díj aján|atot tett.
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A Rendelet l4. $ (2) bekezdés a|apján a |eendő bérlo a bérleti szerződés megkötését mege|ozően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|e|ő összeget óvadékként megfizetni' valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyzó e|őtt egyoldalú kotelezettségvál|alási nyilatkozatot aláími.

A Képvise|ő.testiilet f48lf013. (VI. 19.) számú határozatźnak (a továbbiakban: Kt. hatźLrozat) 7.
pontja énelmében a helyiség bérleti díjának a|apjául a he|yiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
hatźtrozata szeľint aktualizált beköltözheto forga|mi értéke szolgá|. A|"latározat 8' a) pontja a|apjtn a
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevéte|ével töfténik a bérleti díj meghatározása, az
udvari foldszinti helyiségben torténo garázs tevékenységheztartozo szorzo b?ő.

A parkolási zonában elhelyezkedo garźns cé|jára hasznosított he|yiség esetében a havi bérleti díj
météke a helyiségben e|helyezheto gépkocsinként minimum az adoÍĺparkolási zona 50 óra paľko|ási
díjának megfe|e|ő összeg'

Az [ires, |ega|ább 24 |lőnapja nem lrasznosított he|yiség esetében a bérlęti dij önkormányzati érdekbol
legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkenthető.

Fentiek a|apján kéręm a Tiszte|t Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásáva| kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') hozzdjdrul a Budapest vlil. keľü|et, 36594/0lN48 he|yrajzi számon nyilvántaĺtott,
Budapest VIII. keľüIet, Szentkiľályi u. 22-24. szám a|att elhelyezkedő, 49 m2 alapterületű,
üres, önkoľmányzati tu|ajdonú, udvari bejáľatú, foldszinti helyiség bérbeadásához,
tramszo|sáltatás nélkti|, határozat|an idore, 30 napos felmondási határido kikötésével az
AUDIO Computeľ Studio Maľtikány Design Kft. részére gépjármĹi tárolás céljáľa, 44.000'-
Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és kĹilön szolgáltatási díjak összegen, amennyiben a
táľsaság által bérelt, a Budapest VIII. kerület, Csobánc u. 8. szám alatti,359l4l0l^l2 hrsz.-ú'
onkormányzati tulajdonű, 87 m2 alapterü|etű, utcai bejáratú, pinceszinti nem lakás cé|jára
szolgá|ó helyiség vonatkozásában fennálIó díjhátra|ék a béľIeti szerzodés megkötése e|ott
kiegyenlítésre kerül. Az AUDIo Computer Studio Martikány Design Kft. vá||a|ja az
áramszo|gá|tatás he|yreá||ításźt, így a heIyiség rendeltetésszerú |lasználatra a|kaImassá téte|ét.

FeIelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatoja
Határido: f0|6' március 2l.

2') az AUDIO Computer Studio Martikány Design Kft. a béľ|eti jogviszony időtartama a|att
béľbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az á|ta|a eszkozölt beruházások e||enértékét az
onkormányzattól semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony idotartama a|att

és azt kovetően sem.

Fe|e|os: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyollgazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. nárcius 2l '

3.) felkéľi a Jozseťvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-Í. a haÍározat 1.) pontjában |évő bérleti
szerződés megkötésére, amelynek fe|tétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában á|lo nem
|akás cé|jára szolgáló he|yiségek bérbeadásának fe|téteIeiľőI szóló 35l2013' (VI' 20.) számi:
Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendeIet |4. A (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfeIelo óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat a|áírásátvál|a|ja a leendo béľ|o.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 20l6. ápriIis 30.
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A döntés végľehajtásátvégző szervęzeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zft,
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslata akozzététe| módjára
nem indokolt hirdetotábtán hon|apon

Budapest, f016. mźtrcius 2.

Kovács ottó
v agy on gazdá| kod ás i i gazgato
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