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Táľgy: A Pľemium Leather Kft. béľbevételĺ kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Molnáľ Feľenc
téľ 3. (Lósy rmľe u.3.) szám alatti, 36128t2tN4hľsz..r,i, iires, önkormátnyzatltulajdonú
nem lakás céljáľa szolgáló helyiségre

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Farkas trs vagyongazdálkodás i igazgatóKészítette: Kubánka-BerghammerPetrareferens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobb sé g s züks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Molnár Feľenc téľ 3. (Lósy Imľe u. 3.) szám alatti,
36128ĺ2|N4 hrsz.-li, |23m2 alapterĹiletű, utcai bejáratű, földszinti, nem lakás cé|jára szolgáló
helyi ség, amely az ingat|an-nyil vántartásban m űhely besorol ású.

A vízőrás helyiség után az onkormányzat kozös költség fizetési kötelezettsé ge fł.23t,. Btlhő + 20|'6.
04. hóig további 12.300,. Ft célbefizetés a táľsasháztartozálsaĺnak kieryenlítéséľe.

Az onkormányzatiHázkeze|ő koda a helyiséget 2010' március 02-án vette birtokba. A birtokbavételi
jegyzőkönyv és az ingatlanforgalmi szakvélemény alapján a he|yiség közepes állapotú, (3) besorolású,
rendeltetéss zeríj használlatra alkalmas.

A Pľemium Leatheľ Kft. (cégjegyzékszáĺm: 01-09-940868; székhely: 1047 Budapest, József Attila u.
4-6., adőszálm: 22728058-f-4I; képviseli: Winkler Márton és Kmetykó János ügyvezetok önállóan)
kérelmet nyújtott be atárgyi helyiség bőľ nagykeľeskedelem tevékenység cé|jára töľténő bérbevétele
éľdekében. A szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kéľelem bérleti díj ajánlatot nem tartalmaz'

Az opten Cégtár tanúsága szerint a társaság a társasági adóbevallási kötelezettségének f}II. évtő|
ľendszeresen eleget tett. Ellene csod-, felszámolási és végrehajtási eljárás nincs folyamatban. A
kére|mezo a nemzeti vagyonľól szó|ó f0I1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint
áLrl.árhaó szerv ezetnek minősül.

A CPR-Vagyonénékelő Kft. 2015. december 01-én készített és felülvizsgáit énékbecslése szerint a
helyiség forgalmi énéke 12.500.0000,- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 vo-ának
figyelembevételével helyiségben végezni kívá,nt tevékenységhez (kereskedelem) tartozó 8 %o-os

szorzőva| számitott béľleti díj 83.333'. Ft/hó + AFA.

Az ĺires, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj
onkormányzati érdekbol legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthetó, így a számított havi bérleti díi 41.667,.
Fíhó + AFA. Az időtartamba nem számít be|e az az idószak, míg a helyiség nem volt a bérbe adható
helyiségek listáján.

Javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását a Premium Leatheľ Kft' részérc bőľ nagykereskedelem
cé|jára, határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, 83.333,. Ft/hó + AFA béľleti díj +
kozuzemi és különszo|gá|tatási díjak osszegen, 3 havi óvadék megfizetésének, valamint aközjegyzoi
okirat elkészítésének kötelezettsésével.
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Nem javasoljuk a csökkentett bérleti díjon való bérbeadást, tekintettel arľa, hogy a társaság a fO14' évi
nettó árbevéte|e alapján (54.818 eFt) vélhetően ki tudja gazdálkodni a számított bérleti díj tisszegét.

n. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgá,|ő helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely dĺintés
meghozatal fu a a T isztelt B izottság j ogosu|t.

III. A döntés célja, pénzügyi hat.rása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat kozos kĺiltség fizetési terhét,
azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget aionkormźnyzat,
kiadásként havonta közcjs költség fizetési kötelezettsége keletkezik, tovább? a helyiség műšzaki
állapota a kihasználatlanság miatt folyamatosan romlik.

A béľbeadás kedvezően befolyásolja az Onkoľmányzatfo76. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 35/f013. (vI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselő-testület _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkoľmányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a
bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéről tönénik az
aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselo.testület hatáĺrozatában megállapított bérleti
díjak alapján kell meghatározni. A hatáskörľel rendelkezo bizottság a bérbeadói döntés
meghozatalakor a képviselő-testtileti határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kére|mezó
bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő béťrő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo osszeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szerzódés megkötését követoen kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláími.

A Képviselő-testület f48lf0l3. (VI. 19.) számú határozatának II. fejezet 7. pontja énelmében a
helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint

aktua|izál|tbeköltözhető forgalmi értéke szolgál. Ahatározat 8. a) pontja a|apján a helyiségbenvégezni
kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, az utcai, földszinti
helyiségben való raktározás tevékenységhez tartozó szorző 8 7o.

Af48lf}I3. (VI. 19.) számű képviselő-testületi határozat 8. a) pontja értelmében az üres, |ega|ább f4
hónapja nem hasznosítottnettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítendőkazza|,
hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 50 %o-ka| csökkentheto.

Fentiek a\apján kérem a Tisztelt Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). száműYźtosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági haÍátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dĺint, hogy

1'.) hozzájálrul a Budapest VIil. keľiilet, Molnár Ferenc téľ 3. (Lósy Imľe u. 3.) szám a|att

ta|á|ható,36128ĺ2ĺN4 hľsz.-ú, IfsÍÍŕ alapterületű, utcai bejátratli., fö|dszinti, nem lakás cé|jára
szo|gá|ó helyiség bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével a

Pľemium Leatheľ Kft. (cégjegyzékszám:01-09-940868; székhely: 1047 Budapest, József Attila



U.4-6.) részéte bőľ narykeľeskedelem tevékenység cé|jára 83.333,. Ft/hó + ÁFA uérleti díj +
közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatója
Határidő: 2016. április 18.

2.) felkéri a Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ zrt'-t ahatźtozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő| sző|ó 35lfo13. (vI. 20.) önkormányzati ľendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $(4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú ktltelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vá||a|ja a leendő bér|ő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Határidő: 2016. május 31.

A d<intés végrehajtásátvégzó szervęzeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. április 07.

igazgatő
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