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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Onkoľmányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdonátképezi a Budapest VIII. keriilet, Béľkocsis u.25. szám a|attí,
3493110/N3 hľsz.-ú, 35 m2 alapteľĺiletű, utcai bejáĺatű', földszinti ingatlan, amely az ingat|an-
nyilvántaľtás szerint lakás megnevezésű. Az aIbetét rendelkezési jogát az II-IrcI/g3. számú'
hatáľozat alapján, 1993. január 28. napjan a Lakásügyi Iroda átadta a helyiség bérbeadás
részéte. mivel azt a toválbbiakban nem tudták lakásként hasznosítani. Az albetét a társasházi
aIapító okirat készítésének időpontjában (1996. március 04.) már helyiségként volt
hasznosítva, enĺlek ellenére az ingat|an-nyilvántaľtásba lakásként került felvételre, ezért az
ingatlan-nyilvántartási adatok módosítása szükséges.

Az tnkormányzatiHázkeze|ó Iľoda a fenti helyiséget20l4. február 27. ĺapjarl vette birtokba,
a helyiség jó műszaki állapoĺí, (4) besoľolású, ľendeltetésszeni haszn6,'|atra alkalmas.

Avízőtás helyiség után azonkormanyzatkozos köttség fizetési kötelezettsége 10.494,- Ft/hó.

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 263/f0I5. (IIr. n.) számli' határozatálban
hozzájáru|t a helyiség bérbeadásáhozhatźrozott időre, 2019. decembeľ 3I. napjáig, Gyarmati
Józseř egyéni vźiIa|kozó tészére iroda céljára 43.267,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj +kozuzemi- és

külön szo|gá|tatátsi díjak ĺĺsszegen. Gyarmati József egyéni vá|Ialkoző nem kototte meg a
béľleti szerződést.

A DoCToR TELLHMI Kft. (székhely: 1113 Budapest, KászonY u. 8.; cégsegyzékszám: 01-
09-690743., adőszálm 11283106-T-43; képviseli: dľ. Kiss József igyvezeto) bérel a kerületben
a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca 6. szám alatti ingatlanon belül egy 45 mf
alapterÍiletű udvaľi bejáratú önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiséget ľaktározás
céIjára 11.600,-Ft + Áľ'e, havi béľleti díjon. A béľlőnek f0I6. máľcius 31. napjáig nincs
bérletiđíj,kozizemiéskülönszolgáitatásidíjhátraléka.

A bérleti szerződése közös megegyezéssel 2016. ápľilis 30-i idoponttal megszüntetésre került
tekintettel a Képviselő-testület 1Il20t6. (IV.07.) számű határozatźlra, melyben dontött az a

Tavaszmező u. 6. szám alatti ingatlan kiürítésének lefolytatásáról, a cseľeingatlanok

me gv izs gźl|ás ár ől, v al amint a szer ző ďések el őkés zíté s érő l.
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A Kft. képviselóje, dr. Kiss József a József kľt. 36. szőłm a|atti (bejárat a Salétrom utca felől)
felnőtt háziorvosi ľendelőben praktizá| 2oO3 őta.

A DoCToR TELLHMI Kft. bérbevételi kéľelmet nyújtott be a Budapest VI[. kerület,
Bérkocsis ll.25. szőłm a|attí ingatlan raktározás céIjára történő bérbevétele kapcsán. Kéri a
bérleti díjnak a Budapest VIII. keľület, Tavaszmezó v. 6. szźlm alatti onkormányzati
bérleményrefizetettösszegent< jrténőmegá'|Iapítását.

A benffitott iľatok alapjan megállapítható, hogy a kérelmezó a nemzeti vagyonĺól szóló
2011'. óvi CXCVI. tv. 3. $ (1) 1. pontja szerint át|áńható szervezetnek minősül, ellene
végrehajtásĹ, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adóbevallási
kötelezettségének 2oI3. és 2014, évben eleget tett.

A Grifton Property KÍt.2oI2. augusztus I7-énkészített és 2016. janurár f7-éĺ aktua|izáit
éľtékbecslése szerint a helyiség forgalmĺ éľtéke 7.660.000,. Ft. A forgalmi éĺték 100 %o-ának
figyelembevételével, aZ utcai foIdszinti helyiségben végezni kívánt raktározási
tevékenysé ghez tartozó 8 vo-os szorzővaL számított havi nettó béľleti díj 51 .067,- Ft.

A nettó 25 M Ft fogalmi értéket el nem éró, |ega|átbb 12 hónapja, de legfeIjebb f4 hónapja
nem hasznosított helyiség esetében a béľleti díj önkormőnyzati éľdekbőt legfeljebb 30 %o-kal
csökkentheto. Az így csökkentett nettó havi bérleti đíj 35.74,7,- Ft. Az időtaľtamba nem
számít bele, míg a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listáján.

Tekintettel arľa' hogy a helyiség a fĺjldhivatali nyilvántartásban lakásként van nyilvántaľtva,
és Önkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás cé\jára szo\gá'|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35ĺ2013. (vI. 20.) önkormanyzati ľendelet értelmében csak nem lakás
cé|jára szo|gálő helyiség adható béľbe, a funkcióváltás ingatlan-nyilvántartáson történő
átv ezetéséig j av as o lj uk el őb éľl eti szerző đés me gkötés ét'

Javasoljuk a fenti helyiség tekintetében előbérleti szetzodés megkötését a DoCToR
TELLH1VĺI Kft..vel úgy, hogy a bérleti szerzodés megkötésére és a biľtokátruházásta az
ingatlan funkcióváltásanak földhivatali bejegyző hatátozatánakkézhezvételét követően keľül
soľ.

Továbbá javasoljuk a helyiség funkcióváltásának ftjldhivatali bejegyzé,sét követően bérleti

szerzodés megkötését a DoCToR TELLHMI Kft..vel, határozatlarl időre, 30 napos

felmondási idő kikötésével ľaktáľozás cé|jfua, az íita|a megajánlott 11.600'. Ft/hó + AFA
bérleti díj + közüzemi és kĹilönszolgá|tatásí díjak összegen, azza|, hogy amerľryiben a közös

ktiltség összege ezt meghaladja, abérleti díj a közös költség összegéľe kerüljön megemelésre.

Javasoljuk, hogy a Bizottság aközjegyzői okirat elkészítésének kotelezettségto|' tekintsen el

egyedi döntés alapjan.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljĺára szo|gá|ő helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szĹikséges, amely

dontés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költség fizetési

kotelezettségét. A helyiség mielőbbi kiadásával a bér|ő gondoskodna a helyiség

karbaĺtartásáról, és nem ľomlana az á||aga.

Amerľryiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormárlyzat, kiadásként továbbra is közös

költség fizetési kötelezettség terheli, és a helyiség ái|aga romlik.
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Ahatfuozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkorm ányzat 2016. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzngyi fedezetet nem igényel.

IV. JogszabáIyĺ körn y ezet

|1 onkormányzat tulajdonában áI|ó nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeiľőlszóló 35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (tôvábbiakbarľ RendeleĐ 2. $ (1)
bekezdése értelmében a Képviselő-testtilet _ a ľendeletben meghatározott feladat- éS hatáskor
megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bórleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérleti
{ljĺnat méĺtékéről a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben aZ
onkormányzat részérőI történik az ajánlattéte|. a helyisog ueľieti díjának mértékét a
Képviselő-testület határozatában megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A
hatáskoľrel rendelkezó bizottsálg a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testtileti
határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmezĺĺ bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlő a bérleti szeruődés megkötését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a I7, $ (4) bekezdés alapjźn kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

A Rendelet 17. $ (5) bekezdés c) pontja alapján akozjegyzői okiratot a Városgazdálkodási és
Pénzügyi B izottság egyedi döntése a|apjáĺ nem szükséges elkészíttetni.

A Képviselő-testület 24812073. (vI. 19.) számí (továbbiakban: Kt. hatáłrozat)hatfuozatának
7. pontja értelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a
Kt. más hatőtrozata szerint aktuaIizáit beköltözheto forgalmi &ték szolgál. A hatáľozat 8. a)

pontja alapján a helyiségben végezni kívant tevékenység figyelembevételével tcjľténik a
bérleti díj meghatźrozása, azltcai földszinti helyiségben történő ruktálrozási tevékenységhez
tartozó bérleti ďíj szorzó 8vo. Az üres, legalább 12 hónapja, de legfeljebb 24hőnapja nem
hasznosított, nettó 25 MFt alatti foľgalmi értékú helyiség esetén a bérleti díj önkormányzati
érdekből legfeljebb 30 7o -kal csĺjkkenthető.

A Kt. határozat 24. pontja a|apjźn a fizetendo nettó béľleti díj egy hónapra jutó ĺisszege nem

lehet kevesebb, mint az onkoľmányzat által társasházi közös és egyéb költségként kifizetett
összeg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en'

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú,Városgazdálkodási ésPénzugyi bizottsági határozat.'

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

I.) hozzájáľul a Budapest VIII. kerůilet, Bérkocsis u. 25. szátm a|atti, 3493I/0/N3
hĺsz.-ú, 35 m2 alapterületrĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, földszinti
ingatlan tekintetében előbéľleti szerződés megkötéséhez a DoCToR TELLHMI
Kft..vel úgy, hogy a béľleti szeruődés megkötéséľe és a birtokátruházásra az ingatlan

funkcióváltásanak földhivatali bejegyzó hatáttozatźnak kézhezvéte|ét kĺjvetően keľül

sor.
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Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közp ontZrt. va1yorl1azdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. április 18.

2.) a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 25. szám alatt ta|á|hatő,34g3llolN3 he|yrajzi
szátmon nyilvántaľtott, 35 m2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti ingatl ant- alakásállományból kivonja, és a továbbiakban a földhivatali funkcióváltás
bejegyzését kövctően. ncm lakás céljáľa szolgáló helyiségként hasznositja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatráľidő: 2016. április 18.

3.) felkéri a Jőzsefváltosi Gazdálkodási Központ Ztt.-t, hogy a Budapest VIII. kerüIet,
Bérkocsis ll. f5. szám a|att ta|á|hatő, 3493I!O/N3 he|yrajzi számoń nyilvántartott, 35
m2 alaptertiletű, utcai bejáratú, földszinti ingatlan funkcióváltásanat ingatlan-
nyilvántaĺtáson tĺjrténő átvezetése érdekében sztikséges intézkedéseket a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzatnevében és megbízáłsábőI e|vé,geize,
a hatóságok és a földhivatal előtt teljes könĺen eljárjon' a sztikséges nyilatkozátokat
megtegye.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiďő: 2016. április 1 8.

4.) felkéri a Jőzsefvílľosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt.-t ahatáľozat 1.) pontjában foglalt
előbérleti szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyon1azdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. május 31.

5.) a helyiség funkcióváltásának földhivatali bejegyzését követően hozzájáru| a
Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 25. szám alatti, 3493Iĺ0ĺN3 hĺsz.-ú, 35 m2
alapteľületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáĺat(l, földszinti ingatlan
tekintetében bérleti szęrzőďés megkötéséhez a DoCToR TELLHMI Kft..vel,
határozatIan időre 30 napos felmondási idő kikötésével, ľaktáľozás céIjára, 11.600'. Ft
+ Áľa. béľleti díj + kozüzemi és különszolgáltatási díjak összegen, azza|, hogy
amerrnyiben a közös költség összege meghaladja az aktuális bérleti díj összegét, a
bérleti díj a közĺis ktiltség összegére emelkedik.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZtt, vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0I6. április 18.

6.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 5.) pontjában foglalt
bérleti szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmiínyzat
tulajdonábarl á||ó nem lakás cé|jára szolgálő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről
szőIó 35lf013. (VI. 20.) ĺinkormálnyzatĺ rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvźl|a|ja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0I6. december 31.

7.) az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jálra szo|gálő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzatiretde|et 17. $ (5)

c) pontja alapján eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségváila|ő nyl|atkozat
megtéte|étó|.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatója
Hatáľidő: 2016. április 18.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Józsefváľosi Gazdálkodási KtizpontZrt
A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődj

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 20116. április 05.
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