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Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság!

L Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes Ísmeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormá'nyzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyi u. 16. szám alatti, 35137l0lV4 hĺsz.-ú,
17 m2 alapterületiĺ, utcai bejáľatú, földszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség, amely az ingat|an-
nyilvántartásban üzlet besoľo|ású.

Avízőrás helyiség ltán azonkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége3.760,. Ft/hó.

Az onkormányzatiHäzkeze|o Iľoda a helyiséget 2015. június 08-án vette biľtokba. A birtokbavételi
jegyzőkönyv alapján a helyiség gyenge műszaki állapotú, (2) besorolású. A helyiségben gázközmu
kiépÍtett fűtés nincsen, a fűtés villannyal megoldható, rendeltetésszeruhasznállatra alkalmas.

A Structuľa Épkeľ Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-176376; székhely: 2161 Csomád, Jőzsef Attila u.

8I', adószálm: 24654f01-f-13: képvise|i: Bálint Károly ügyvezető) kérelmet nyújtott be a tárgyi
helyiség ľakĹározás tevékenység cé|játa történő bérbevétele érdekében. A cég fő tevékenysége a lakó-
és nem lakó épület építése. A kérelmező úgy nyilatkozott, hogy a cég saját,kézi szerczátmait szeretné a

tárgyi helyiségben raktátozni' A szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelem bérleti díj ajánlatot
nem tartalmaz.

Az opten Cégtár tan(lsága szerint a társaság a társasági adóbevallási kótelezettségének f0I3. és f014.
évben is eleget tett. Ellene csőd- és végľehajtási eljárás nincs folyamatbaĺ. A kérelmezq a nemzeti

vagyonról szó|őfoIl. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdés t. pontja szerint ált|áthatő szervezetnek
minősül.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. fO|6. január 05-én készített értékbecslése szeľin! a helyiség forgalmi
értéke 2.600.000,. Ft. A helyiség bérleti dÍja a forgalmi érték 100 vo-ának figyelembevéte|éve| az

utcai, fcildszinti helyiségben végezni kívánt tevékenységhez (raktározás) tartozó 8 %o-os szorzőva|

számitott béľleti díj 17.333'. Fťhó + AFA.

Az üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettó f5 M Ft alatti helyiség

esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 20 %o-ka| cs<ĺkkenthető, így a számított havi
bérleti díj 13.8ó7,. Ft/hó + ÁFA. ,ą.z időtanamba nem számít be|e az az időszak, míg a helyíség nem

volt a bérbe adható helyiségek listáján.

Javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását a Structuľa Épker Kft. részére raktározás céIjára,

határozat|anidőre, 30 napós felmondási idő kikötésével, |7.3i3,. Ft/hó + ÁF'ł, bérleti díj + kőzuzrmi
és különszo|gá|tatási díjak ĺĺsszegen, 3 havi óvadék megfizetésének, va|amint a közjegyzoi okírat
elkészítésének kotelezettsésével.
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Nem javasoljuk a csökkentett bérleti díjon való bérbeadást, tekintve, hogy a helyiség bérbevételére
van kereslet.

il. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés
meghozatal ára a T isztelt B izottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénziigyi haíása

A mie|őbbi bérbeadásból befolyó béľleti díj fedezi az onkormányzat közös költség fizetési terhét,
azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem a ja bérbe a helyiséget aionkoľmányzat,
kiadásként havonta kĺjzĺis költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műšzaki
állapota a kihasználatlanság miatt folyamatosan romlik.

A bérbeadás kedvezően befolyásolja az onkormányzatfo16, évi bérleti díj bevételét.

A helyiség béľbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő|
szó|ó 35/f013. (VI. 20.) önkormátnyzati rendelet (ovábbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselő-testület - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _
önkoľmányzatibérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a
bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amenny1ben az onkormányzat részérol tĺjľténik az
aján|attéte|, a helyiség béľleti ddának mértékét a Képviselő-testület határozatźtban megállapított bérleti
díjak a|apján kell meghatározni. A hatáskonel rendelkező bizottság a bérbeadói dontés
meghozatalakor a képviselőtestületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező
béľleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szerződés megkötését követoen közjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áími.

A Képviselő-testület f48l20l3. (vI. 19.) számú határozatálnak II. fejezet 7. pontja értelmében a

helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint

aktua|izá|tbeköltozhető forgalmi értéke szolgál. Ahatározat 8. a) pontja a|apján a helyiségben végezni
kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, az utcai bejáratű,

földszinti helyiségben való raktározás tevékenységhez tartozó szotző 8 7o'

Af48/2OI3. (VI. 19.) száml3' képviselő-testületi határozat 8. a) pontja érte|mében az üres, legalább 6

hónapja, de legfeljebb l2hőĺapja nem hasznosított nettó f5 M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzók
érvényesítendókazza!, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb f0 vo-ka| csökkenthető.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Yátosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség

bérbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

HLatÍrozati javaslat

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájálrul a Budapest VIII. keriilet, Szeľdahelyi u. 16. szám a|att található,35|37l0IN4
hrsz.-ú, 17 rtł a|apterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem |akás céIjára szo|gáiő helyiség

bérbeadásáh oz hatfuozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikotésével a Stľuctuľa Epker
Kft. (cégegyzékszám: 13-09-176376; székhely: 216I Csomád, József Attila u. 8I.) részére,
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ľaktáľozás tevékenység cé|jára |7.333,. Fuhó, + Áľł bérleti díj + közüzemi és
különszolgáltatási díj ak osszegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpont 7ĺt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hatáľidő: 2016. április 18.

f .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontzÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában áI|ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lfOI3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetéséÍ., valamint a 17. $(4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aIáírásáłt
vá'||a|ja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. június 30.

A dontés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára

hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. április 07.
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