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Eloteľjesaő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. J .:'.J.1sz. napirend

ELoTBRJESZTÉs
A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 20l6. ápľiIis 25.ei ülésére

Táľgy: Süci és Gyöľgy Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĺileto Lujza u. 5. szám
alattĺ iiľes, önkormányzati tu|ajdonú nem lakás cé|jáľa szo|gá|ó helyiségek
vonatkozásában

Eloterjesaő: Józsefvárosi Gazdátkodási KözponÍ.ZrÍ.., Farkas Örs vagyongazdálkodási igazgato
Készítette: Kubánka-Berghammer Petra referens
A napirendet nyi|vános ti|ésen kell tárgyalni'
A dontés e lfo gadásáh oz egy szeru szav azattobb ség szü ksé ges.

Tiszte|t Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a döntés tartalmának rész|etes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerü|et,Lujza u. 5. szám alatti, 35357ĺ0ĺAl| hľsz.-ú, 22 m.
alapterületű' üľes, utcai bejáratú, foldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség, amely az ingat|an-

nyilvántartásban üzlet megnevezéssel szerepel'

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľü|et,,Lujza u.5. szám a|atti,35357ĺ0|Aĺ2
hrsz.-ú, 22 mf alapterületű, tires' utcai bejáratri, floldszinti nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiség, amely
az ingat|an-ny i l vántaltásban üz l et m egn evezésse l szerepe l .

A két a|betét korábban egy ajtóval összenyitásra került.

Az ÖnkormányzatiHt,akeze|ő Iroda a fenti helyiségeket 2013. febľuár ll. napján vette biľtokba, a
he|yiségek közepes műszaki á|lapotúak' (3) besorolásúak, rende|tetésszerű haszná|atra alkalmasak.

A vízorás he|yiségek után az onkormányzat kozös költség fizetési kotelezettsége 6.606,- Ft/hó +

6.606,. F tlhó, azaz m in dösszese n: 1 3 .f 1 f ,- F tlho.

A Süci és György Kft. (székhe|y: 1086 Budapest, Teleki téri piac HI .; cégegyzékszttm:0l-09-
181464; adosztm: f4,77|179-2-4f; képviseli: Zsohár Tamás ügyvezeto) bérbevéte|i kérelmet nyújtott
be Társaságunklroz atźrgyban megjelo|t helyiségek rakttrozás cé|jtra töfténő bérbevéte|e-kapcsán. A
SÜci és Gyöľgy Kft. a kéľelemben e|őadja, hogy amenllyiben a döntéshozó méltányos bérleti díjat
á||apítana meg, mindkét helyiséget bérbe velrIré. EIlenkezo esetben csak a 35351l0l^lI he|yrajzi

számon nyilvántartoÍt22 n'alapteľületű he|yiség béľbeadását kéri raktározás céljára.

Bérleti díj ajánlatot a kéľelem nem tartalmaz. A szükséges iľatok csato|ásra keľültek.

A kére|mező cég jelenleg l db gépkocsibeál|ót béreI a Budapest VIII. kerĺj|et, Szerdahe|yi u. 9. szám
alatt. NyilvántaItásunk szerint a Süci és György Kft.-nek 20|6. március 31-ig a gépkocsi beá|ló

tekintetében tartozása n incs.

A Stici és Gyorgy Kft. jelenleg a Te|eki téri piacon béľel pavĺ|ont (H/4) zöldség-gyümolcs üz|et

céljára, ame|yre a piacvezeto írásbeIi tájékoztatása szerint taftozása nincs.

A benyújtott iratok és az OPTEN cég!ár a|apján megál|apítlrató, hogy a Süci és György Kft. a nemzeti
vagyonľól szőló201l. évi CXCVI. torvény 3.s (l) bekezdés 1. pontja szerint tt|áthatő szervezetnek
minosül, e|lene végrehajtási., csod- és fe|számo|ási eljáľás nincs folyamatban, társasági adó beva|lási
kötelezettségének eIeget tett.
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A Grifton Property Kft. álta| készített és 2016. március 09-én aktua|izá|t értékbecslése szerint a
35357ĺ0ĺN| hrsz.-ú, ?2 ^, 

alapterületĺi he|yiség foľga|mi értéke 3.800.000,- Ft (fajlagos forga|mi
é'ték 1.ĺ2'.lf7,- Ft/m.)' A forgalmi érték |00 oÁ-ának figye|embevételéve|, az utcai ťoldszinti
helyiségben végezni kívánt raktározási tevékenységheztartozo 8 %-os szorzova| számított havi nettó
béľIetĺ díj 25.333'- Ft.

Az Íires, lega|ább 24 honapja nem hasznosított lrettó 25M Ft a|atti llelyiség esetében a béľ|eti ĺJíj
önkormányzati érdekbol legfe|jebb 50 %-kal csokkenthetó. Az így csökkentett nettó havi bérleti díj
12.667,- Ft.
A Grifton Properry Kft. á|ta| készíten és 20l6. március 09-én aktualizált énékbecslése szerint a
35357l0ĺ/^lf hľsz.-ú, ?f ^, 

alapterületri he|yiség forga|mi éľtéke 4.000.000,- Ft (faj|agos forga|mi
érték l81.818,. FVm.). A forgalmi érték 100 oÁ-źnak figye|embevételéve|, az utcai fo|dszinti
helyiségben végezni kívánt raktźlrozási tevékenységheztartoző 8 %-os szorzőva| számított havi nettó
béľleti díi 26.667,- Ft.
Az [ires, legalább 24 honapja nem lraszlosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetében a béľ|eti díj
önkormányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkentheto. Az így csökkentett nettó havi béľ|eti díj
13.333,- Ft.

A számĺtott nettó havi béľleti díjak összesen 52.000,-Ft.

A csiikkentett nettó havi béľleti díjak iisszesen 26.000,-Ft.

Nem javasoljuk a helyiségek bérbeadását a számított bérleti díjakon tekintętte| arra, hogy a
helyiségekre binokba véte|ük óta érdeklődés nem volt. A két he|yiség közöľti ajtó megszĹintetése
továbbá feles|eges anyagi ráfordítássaljáró külön terhet róna az onkonnányzatra, és amennyiben ez
megtörténne kicsi a valószínűsége annak, hogy a helyiségre bérbevételi kéľelem érkezzen.

Javasoljuk a fenti helyiségek bérbeadását a Süci és Gyorgy Kft. részére |latározott időre, f0f0.
december 3l. napjáig rakttrozás cé|jára a csökkentett bérleti díjon, azaz a 35357l0lłl| hrsz.-il
helyiségtekintetében |2.667,- Ft+ AFA béľleti díj + kozüzemi és külonszolgáltatási díjak osszegen,
a 35357l0/Nf hrsz.-ű he|yiség tekintetében 13.333'- Ft + AFA bér|eti dÍj + köztizemi és
különszolgá|tatási díjak összegen, 3 havi bruttó bérleti díjnak megfeIelő óvadék megfizetésének, és az
egyo|da|ú köte|ezettségvá||alási nyiIatkozat leendo bér|o á|tali elkészítésének megálIapítása meIlett. A
bérleti szerződés |ejźratát követően azűjbér|etijogviszony létesítéséről és a béľleti dij tekintetében a
Bizottság dönt.

II. A beteľjesztés indoka

A nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásához bérbeadói döntés szükséges, ame|y döntés
meghozata|ára a TiszteIt Bizottság jogosu|t'

III. A diintés cé|jao pénziigyi hatása

A béľbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat kozos költség fizetési kötelezettségét,
azon felĹi| további bevéte|t is jelentene. A he|yiségek mielobbi bérbe adásáva| a bérlo gondoskodna a
helyiségek karbantartásáról, és nem rom|an a az á||aguk.

Amennyiben nem adja bérbe a he|yiségeket az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
fizetési kotelezettség terheIi, és a heIyiségek á||aga romlik.

A határozati javaslat e|fogadása pozitívan befolyásolja az onkormányzat 20|6. évi bérleti díj
bevéteIét.

A helyiségek bérbeadásapénzugyi fedezetet nem igénye|.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A |akások és helyiségek bér|etére, va|amint az elidegenítésĹikre vonatkozo egyes szabá|yokról szóló
l993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (l) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.
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Az onkormźnyzattulajdonában á||ó nem |akás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről
sző|ó 35l20l3. (u. 20') önkormányzati rende|et (a továbbiakban: Ŕende|et) 2. $ (l) bekezdése
érte|mében a Képviselő-testti|et (a továbbiakban: Kt.) - a rende|etben meghatárőzott fe|adat- és
hatáskor megosztás szeľint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésľe a Városgu'áálkodá.i és Pénzügyi
B izottságát j ogosítj a fe |.

A Rende|et l4. $ (1) bekezdése a|apján rij bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méftékérő| a
bér|o kivá|asztása során ke|| megállapodni' Amennyiben az Öńto'ńanyzat rěszérő| torténik az
ajánlattétel, a he|yiség bérleti díjának ménékét a Képviselo-testület határozitában megáIlapított bér|eti
díjak a|apján kell meghatározri. A hatáskörreI rendelkezo bizottság a běrbeadói döntés
meghozatalakoľ a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor téihet e|' ha a kérelmezo
bérleti díj ajánlatot tett.

A Rende|et l4. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkötését megelőzően
köte|es a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként m egťlzetni,valamint
a 17. $ (4) bekezdés a|apján a bér|eti szerződés megkötését követően közjegyző elott egyoldalú
köte l ezettségvál l a| ási ny i l atkozato t a|áírni.

A Képvise|ő-testĺilet 24812013. (VI. l9.) számú hatźrozatának 7. pontja értelmében a he|yiség bérleti
dijának alapjául a he|yiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktualizált
beko|tozhető forga|mi émék szolgá|. A határozat 8. a) pontja a|apjárl a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételéve| történik a bérleti díj meghatározása, az uÍcai foldszintile|yiségben
végezni kívánt raktározási tevékenységheztartoző bér|eti díj szorző 8 oÁ'

Az üľes, |egalább 24 honapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetében a béľleti díj
önkormányzat i éľdekbo| l egfe |j ebb 5 0 %o-ka| csokkenthető.

Fentiek a|apján kéľem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a helyiségek bérbeadásávaI kapcsolatos döntését
meg|rozni szíveskedjen.

Határozati javasIat

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

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

|. hozzĺtjdrul aBudapest VIII. kerĺi|et, 35357l0ĺA/| helyrajzi számon nyilvántaftott, természetben a
Budapest VIII. kerü|et, Lujza u. 5. szám alatt ta|álhatő,22 m2 a|apteľti|etű, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáľatú ťo|dszinti nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiség bérbeadásáh oz |"latározoÍt
idíĺtartamra, 2020. decembeľ 3 1-ig a Süci és György Kft. részére raktározás cé|jára, 12.667,- Ft/hő
+ ÁFA bérleti díj + közijzemi és kü|ĺlnszolgáItaiäsi díjak összegen. A béľIeti szerződés |ejártát
követően azújbér|etijogviszony |étesítéséľőlés a bér|etidíjróI a Bizottság dönt.

Fe|elos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20| 6' tryri|is 25.

2. houdjdrul aBudapest VIII. keľiilet, 35357l0lA/2 he|yrajzi számon nyi|vántaftott, természetben a
Budapest VIII. keľü|et, Lujza u. 5. szám a|att ta|á||laÍő,22 m2 alapterü|etii, üres' önkormányzati
tu|ajdonú, utcai bejáratú flo|dszinti nem |akás cé|jźra szo|gá|ó he|yiség béľbeadásáh oz határozott
időtartamra,2020. december 31-ig a Siici és Gytirgy Kft. részére raktározáscé|jára,13.333,- Ft/hó
+ ÁFA bér|eti díj + közuzemi Źs ktlĺinszolgá|taiási díjak összegen. A bérleti szerzodés |ejártát
követően az új béľletijogviszony létesítésérol és a bérleti díjró| a Bizottság dönt.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20| 6. źprillis 25.

3. fe|kéri aJózsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-Í.ahatározaÍ' l.)-2.) pontjában foglaltak szerinta
béľ|eti szerződés megkotésére, ame|ynek feltétele, hogy az tnkormányzat tu|ajdonában á||ó nem
lakás céljára szo|gáló helyiségek bérbeadásának fe|téte|eirol szóló 3512013. (VI. 20.) önkormányzati
rendelet l4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó béľ|eti dijnak megfe|elő óvadék megfizetését,
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Valamint a l7' $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú köte|ezettségvá|lalási nyilatkozat
a|áírását vá||alja a leendo béľlo.

Felelős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 30.

A dontés végrehajtását végzo szeľvezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft
A lakossás szé|es korét érinto döntések esetén iavaslata aközzététe| módiára

nem indokolt

Budapest, 20 l 6. április

hirdetőtáblán honlapon
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