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ELoTERJESZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2016. május 09-i ülésére

Táľgy: Roncsák József egyéni vállalkozĺó béľbevéteľ kéľelme a Budapest VIII. keľiilet, Teleki
Lísz|ő tér 23. szám alatti üľes łinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szolgĺĺló
helyĺség vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,Farkas ors vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Balog Eľika referens
A napirendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.
A döntés e l fo gađá sáh oz egy szer u szav azatĺöbbsé g szü k s é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Teleki Lász|ő tér 23. szźlm alatti, 34740l0lN24 hrsz.-ú'
2f mf alapterĺiletrĺ, üres, udvaľi bejáraÍtl, fijlđszinti nem lakás cé|jáĺa szolgá\ő helyiség, amely az
ingatlan-nyilvántartásban raktár megnevezéssel szerepel.

Az Önkoľmányzati Házkeze|o lľoda a helyiséget 2015. szeptember 22. napján vette biľtokba, a
helyíség gJenge műszaki állapotú, teljes felujításra szorul, ľossz állapotú, (2) besoľo7ásu, raktározás
céIjára alkalmas.

Avízórás helyiség ltáĺ az Önkormányzatkőzös költség ťlzętési kötelezettsége 5.37O,- Ft/hó.

Roncsák József egyéni vá|Ia|koző (székhely: 1081 Budapest, Népszínhźzu. 46. f. 4.; nyíIvántartási
szám: 44396287; adőszttm 67229785-|-42) bérbęvételi kérelmet nyújtott be Társaságunkhoz a
tárgyban megjelölt helyiség (általános épĺilettakarítő vá||a|kozásához kapcsolódó) raktározás céIjára
történő béľbevétele kapcsán. Bérleti díjra vonatkoző aján|atot a kérelem ĺemtarta|maz.

Roncsák Jőzsef egyéni vźila|koző már béręl helyiséget iľoda céljáľa a keľĹilętbęn a Budapest VIII.
kerület, Népszínház u. 57. szám alatt (hľsz.: 35|0510ĺAĺ35), a béľlőnekf0I6. március 3I. napjáig
nincs lejárt esedékességű béľleti, konjzemi és kĹilönszo|gá|tatási díjhźtra|éka.

A CPR-Vagyonéľtékelő Kft' által f01'6, január 5. napjan készítętt és 2016. március 25-én aktua|izáIt
értékbęcslés szerint a helyiség forgalmi éľtéke 2.860.000'- Ft (fajlagos foľgalmĺ éľték 130.000'-
Ft/m2). A helyiség bérleti dija a forgalmi érték 1OO oÁ-ának figyelembevételével, az udvai ftjldszinti
helyiségben végezni kívánt ĺa|ł.ározás tevékenységhez tartoző 6 oÁ-os szorzóval számított havi nettó
béľleti díj 14.300'- Ft.

Az üres, legalább 6 hőnapja, de legfeljebb 12 hőĺapja nem hasznosított ĺeÍtő f5 M Ft alatti helyiség
esetén a béľleti díj onkormányzati érdekbő| legfeljebb 20 %-ka| csökkenthetó. Az így csökkentett
nettó havi béľleti díj: 11.440'-Ft.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Roncsák József egyéni vállalkozĺí részérehatfuozat|an időre,
30 napos felmondási ido kikötéséve|, rahározás cé|jára,14.300,- Ft/hó + ÁFA bérlęti díj + közüzemi
és ktilönszolgáltatási díjak összegen, a 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének,
és az egyoldalťr köte|ezettségvźilalási nyilatkozat |eendő bérlő általi elkészítésének megállapítása
mellett.
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II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség bérbęadáshoz bérbeadői döntés szükséges, amely dĺjntés
me gho zatalár a a T isztelt B izott s ág j o go sult.

III. A diintés célja' pénzügyĺ hatrĺsa

A mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költség fizetési
kötelęzettségét, azon felül plusz bevételt ís jelentene. A helyiség mielobbi bérbe adásával a bérlő
gondoskodna a helyiség karbantartásaról, és nem romlana az tilraga.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is kĺjzös költség
ťlzetési kötelezettség terheli, a helyiség źl|aga tovább romlik, és az udvai elhelyezkedés önkényes
bęköltözést veszé|yét is ľejtheti magában'

A határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkormányzat fOI6. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezeÍet nem igényel.

rV. Jogszabályi köľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésükľe vonatkozó egyes szabályolaól szóló
1993' évi Lxxvm. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmébęn a felek a helyiségbér osszegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkorményzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirol
sző|ő 35ĺ2013' (VI. 20.) önkormányzati ľendelęt (a továbbiakban: Rende|et) 2. $ (1) bekezdése
éľtelmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) _ a ręndelętben meghatározott feladaĹ és
hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbęađói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságát jo go sítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéľól a
béľlő kiválasńtsa során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéľő| töľténik az
ajźn|attéte|, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testĺilet határozatában megá||apitott bérleti
díjak a|apján kell meghatározni. A hatáskörľel rendelkező bizottság a béľbeadói dĺjntés
meghozatalakor a képviselő-testi'ileti határozatban foglaltaktól csak akkoľ téľhet ęl, ha a kérelmező
bérlęti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14' $ (2) bekezdés a|apján, a leendő béľlő a béľleti szerzodés megkötéSét megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezđés alapján a bérleti szeľződés megkotését követően kózjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozatot aIáimi.

A Képviselő{estület f48/2013' (VI. 19.) szźlműhatźtrozatáĺak 7. pontja értelmében a helyiség bérleti
dijának alapjául a helyiségeknek a jelen hattrozat és a Képviselő-testület más hatźtrozata szeint
aktua|izá'|t beköltcjzhető forgalmi éľték szolgáI. Ahatźtrozat 8. a) pontja a|apján a helyiségben végezni
kjváĺt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatáĺozása, udvaľi fijldszinti
raktározási tevékenységhez tartoző bérleti dij szoĺző 6 %o.

Fentięk a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozztijavaslat

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

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Teleki LíszI'ő tér f3. szźlm alatti, 34740l0lN24 hrsz,.í,
22 m2 alapteľü|etíĺ, üres, önkoľmányzati tulajdonú, udvari bejáratű, fötdszintí nem lakás cé|jára
szo|gtiő helyiség bérbeadásához,határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötéSével Roncsák



József egyéni vállalkozó részére, raktírozás céIjźra,14.300'- F't + ÁFA bérleti díj + közüzemi és

kĺilĺinszolgáltatási díjak összegen.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2016. május 09.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti béľleti szeľzőđés
megkötésére' amelynek fęltételę, hogy az Önkormányzat tulajdonábaĺ á|Iő nem lakás céIjźra
szolgáló helyiségek béľbeadásának fe|tételeiľől szóló 35/f0|3. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjźnkőzjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirźsźfi,
valamínt a ľendelęt 14. $ (2) bekezdés szeľint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
vźi|alja a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6' június 30.

A d<jntés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpoĺtZrt
A lakosság széles körét éľintő dcjntések eseténjavas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. május 03.

ígazgató

KÉszÍrnľrp: Józsnr.vÁnosI Gezo,cJ-rooÁsl KozpoNT Zľ'T.
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