
Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének
Y árosgazďálkodási és Pénzügý Bízottsága

Előterj esztő : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

ELoTERJESZTÉS
AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 20|6. május 30-ai tilésére

Tárgy: Kovacevic és Hajas Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľület, Fecske u. 18.
szźlm alatti üľes, nem lakás céljáľa szolgálĺí helyiség vonatkozásában

Előteľjesztő: Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt., Farkas ors vagyon gazđtikodtlsi igazgatő
Készítette: Balog Eľika ľefeľens
A napirendet nýlvĺínos iilésen kell taľgyalni.
A döntés el fo gad ás áh oz e gy szeru szav azattobb s é g s zük s é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényál|ás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Buđapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzĄ
fulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Fecske u. 1'8. szám a|atti, 34994 hrsz.-ú, 24 m,
alapteľületű, udvari bejáratű, ftildszinti, nem lakás célú helýség. Az épület l00 o/o-os

önkormányzati tulaj donb an van.

Az onkoľmányzati Házkeze|o Iľoda a helýséget 2014. március 29-éĺ vette biľtokba, a
biĺtokbavételi jegyzőkönyv szerint a helýség rossz műszaki á||apottl, (2) besoľolású,
rendeltetés szęru használatra alkalmas.

Ahelýség utánazonkormányzatüzemeltetési díj fizetési kötelezettsége748,- Ft/hó.

A Kovacevic és Hajas Bt. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 4. fszt.7lA; adőszám 22580270-
1-42; cég1egyzékszám: 01-06-7814l2;képviselő: Hajas Tamás iz|etvezetésre jogosult tag) kérelmet
nffitott be a tárgý helýség vonatkozásában a cég tevékenységi körébęn lévő tfusashźz takaľítási
tevékenységhez kapcsolódó iroda és raktźr céIjára történő bérbevétele iránt. Akére|mező a helyiség
felújítását saját költségéĺ vźi|aIja, amelyľe bruttó I.235.164,- Ft (nettó: 972.570,- Ft) összegű
költségvetést nýjtott be. A szükséges iratok becsatolásra keľtiltek. A kérelem béľleti díj ajánlatot
nemtartalmaz.

AzIngat|aĺszo|gá|tatási Iroda a beadott árajtn|at a|apjźnbruttó 435.699,- Ft (nettó 343.O7O,-Ft+
92.629,- Ft AFA) összeg elszámolásáratett javaslatot az a|ábbi rész|ętezés szerint:

Béľbeadóľ a tartoző munkák (anyag+ munkadíj)
elektromos energiaellátás,v1|ágitás 35.099,- Ft
éptiletgépészetimunkfü 301.811'-Ft

Éľtékntivelő beľuházás (anyag + munkadíj)

kőműves munkák 6.160.- Fr

Nettó összesen: 343.010,-Ft

92.629.- Ft

Bľuttó összesen: 435.699.-Ft

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy akére|mezo a nemzeti vagyonról szóló 20Il. évi
CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szęrvezetnek minőstil, ellene végrehajtás-,
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csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, táľsasági adóbevallási kĺjtelezettségének 2013. és
2014. évbęn eleget tett.

A fenti helýség forgalmi értéke a Grifton Property Kft.2015. janufu 16-ánkészített és független
szakértő (Mozaik 8 Kft., Gódor Lźsz|ő) á|ta| 2016. április 25-én aktna|izáIt éľtékbecslés alapján
3.580.000o- Ft. A kérelmező részére történő bérbeadás esetén az udvai fiildszinti helýségben
végzenďo iroda tevékenységhez Ártoző bérleti đíj szorző 8 oÁ, az így számitoff havi nettó bérleti
dij 23.867 ,- Ft, az udvari ftldszinti helyiségben végzeĺdó raktáľozás tevékenysé ghez tartozó bérleti
đij szoruő 6 Yo, azigy számitott havĺ nettó béľleti díj 17.900,. Ft.

Az üres, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj
legfeljebb 50 oÁ-kal csökkentheto, az így csökkentett nettó havĺ béľletĺ díj összege az iroda
tevékenység esetében 11.933o-Ft, és a raktározás tevékenység esetében 8.950o. Ft.

Javasoljuk a tárgý nem lakás céIjára szo|gá|ő helýség bérbeadását a Kovacevic és Hajas Bt..
részére iroda és raktátozás cé|jźlra, határozott időre 20f0. december 3I. napjźig, 1.l'.933,. Ft/hó +

Ára. nérleti díj + kozuzemi és ktilönszolgáltatási díjak <isszegen,3 havi óvadék megfizetésének,
valamint a kozjegyzői okirat elkészítésének kötelezettségével. Javasoljuk a bérleti díj csĺikkentett
ĺisszegen történő megállapítását, tekintettel arra, hogy a helyiség igen rossz állapotu, és a
birtokbavétele óta a bérbevétele iránt érdeklődés nem volt.

Javasoljuk, hogy a Kovacevic és Hajas Bt. a bérleti jogviszony ídotartama alatt béľbeszámitási
igénnyel ne élhesse.n, továbbá az ä|ta|a eszköz<jlt beruházások ellenétékét a bérleti jogviszony alatt
és azt kĺjvetően az onkormányzattő| semmilyen jogcímen ne kĺjvetelhesse.

il. A beterjesztés indoka

A helýség béľbeadáshoz berbeaďói döntés szükséges' amely döntés meghozata|ára a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A diintés céljao pénzĺigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormtnyzat fenntartási költségeit,
valamint azon ttĺ| plusz bevételt is jelent. A helyiség mielőbbi kiadásával a bérlő gondoskodna a
folyamatos karbantartásról, és nem romlana az iĺgat|an á||aga.

Amennýben nem adja béľbe a helýséget az Onkormányzat, kiadásként továbbľa is aZ
onkoľmányzatot terheli a fenntaftása, amelynek fedezetét más fonásból kell biztosítani, és a
helýség á|Iaga tovább romlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormźnyzat 2016. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzĹigý fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirny ezet

Az onkormányzat tulajđonában á|Iő nem lakás céIjára szolgáló helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)
bekezdésében a Képviselő-testíilęt - a rendeletben meghatźrozott feladat- és hatásköľ megosztás
szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja
fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijáĺak méľtékéről a
bérlő kiváIasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérol történik az
ajáĺ|attéte|, a helýség bérleti díjának mértékét a Kt. hatfuozatában megállapított béľleti díjak
alap1án kell meghatározni. A hatásköľel rendelkęző bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a
képviselő-testületi hatźrozatbaĺ foglaltaktól csak akkor térhet el, ha akére|mező béľleti díj ajánlatot
tett.
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A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjĺín a leendő bérlő a bérleti szerzőđés megkötéSét megelozően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťtzetni,
valamint a 17' $ (4) bekezdés alapján kilzjegyző előtt egyoldalú köte]ezettségvállalási nyilatkozatot
aláírni.

A lakások és helyiségęk bérletére, valamint az eliđegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993' évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ összegében
szabadon állapodrrak rrreg.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) számuhatźxozat (továbbiakban: Kt. hatfuozat) 7. pontja
értelmében a helyiségbér aIapjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint
aktua|izá|t beköltözhető forgalmi érték szolgál. A Kt. hatátozat 8. pontja aIapjarl a helyiségben
végezni kívánt tevékenység figyelembe vételével történik a bérleti díj meghatározása, amely a|apján
az irodai tevékenysé ghez 8 %o-os, a raktározáshoz 6 Yo-os szorzót kell a|kalmazni.

Az üres, legalább 24 hőnapja nem hasznosított, nettő 25 M Ft alatti forgalmi értékű helyiség esetén
a bérleti díj önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkenthető.

A Kt. határozat 5. pont p) bekezdése értelmében, ha a helyiségben (helyiségcsoportban) tobbfele
tevékenységet végeznek, a bérleti díj megállapításanál azt atevékenységet kell f,rgyelembe venni,
amelynek a|apján a 8. pont szerinti magasabb béľleti díj megállapítható.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (.'.hó....nap). számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájálľul a Budapest VIII. keľület, Fecske u. 18. szálrla|atttalá|hato,34944 hľsz.-ú, 24 m2
alaptertiletű udvaľi bejáratu' ťoldszinti, tires önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
bérbeadásához hatátozott időre, 20f0. decembeľ 31, napjáig, a Kovacevic és Hajas Bt.
(székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 4' fszt, 7lA'.; adőszćtm:22580270-I-42; cégegyzékszám:
0I-06-781412; képviselő: Hajas Tamás uz|etvezetésre jogosulttag) részére, iroda és raktćľozás
cé|jára, |t.933,-Ft/hó + ÁFA béľleti díj + koznzemi- és külön szo\gźitatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016' máius 30.

2.) hozzájarul Budapest VIII. kerület, Fecske u.
alapteľületű, önkormiínyzati tu|ajđonú, üres,
he ly i s é g feIi! ításáho z.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. május 30.

3.) a Kovacevic és Hajas Bt.-nek vállalnia kell, hogy a béľleti jogviszony időtartama a|att
bérbeszámitási igénnyel nem élhet, továbbá az á|tala eszkĺjzölt beľuházások ellenétékét az
onkormányzattőI semmilyen jogcímen nem követelheti sem a bérleti jogviszony alatt, sem
annak megszűnését kĺjvetően'

Felelős: Józsefilárosi Gazdá|kodási KozpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Határido 2016. május 30.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatátozat 1.) pontjában foglaltak szeľinti
bérleti szerződés megkcitésére, amelynek feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jára szo|gźńő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)

18' szĺĺm a|att ta|a|hatő,34944 hľsz.-ú, 24 m2
udvaľi, füldszinti, nem lakás céIjára szo|gá|ő
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onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megťrzetését, valamiĺt a 17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzo előtt egyoldalú
köte lezetts é gv ál l al ás i ny i|atkozat a|áir ásźú. v á||a|j a a le endő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I6.július 31.

A döntés végrehajtásátvégző szęrvęzęti egység: JózsefuárosíGazđźikodási KözpontZrt.
A lakosság széles körét éľintő d<intések esetén javaslata a kozzétételmődjfua

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20I 6. május 24.

as oľs
lkodási igazgatő

KÉszÍrnrrg: Józsppv,ą'nosl GAZDÁLKoDASI KÓzpoNr Znr.
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