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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2016. július 04-ei üléséľe

Táľgy: Az ADVECTIO Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľĺĺlet, Üllői últ 66.ĺB szám
alatti üľes, tinkoľmányzati tulajdonúo nem lalĺĺs céljáľa szolgáló helyiség béľbeadása
vonatkozásában

Előterjesĺő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Farkas ors vagyongazdźikodási igazgatő
Készítette: Balog Erika ľeferens
A napirendet nyilvános ĺilésen kell taľgyalni.
A döntés e l fo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbb sé g szüks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

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

A Budapest Főváľos VIII. keri'ilet Jőzsefvárosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľiĺ|et, Üilői űt 66,tB szÁm a|atti,36273lolN46 hľsz.-ú, 57 mf
alapteľülehĺ, üres, utcai bejáratu, ftjldszinti nem lakás cé|jźtra szol'gźůó helyiség, amely az ingat|an-
nyi|v źntartźtsban üzlethelyiség megnevezéssel szerepel.

A fenti helyiség 2015. január 14-én került biľtokbavételre, a helyiség közepes műszaki állapotu, (3)

besoro|ású, ľendeltetéss zęru hasznźtlatra alkalmas.

Avízőrás helyiség utźn azonkoľmányzatközos költség fizetési kötelezettsé ge f3.270,- Fťhó.

Az ADVECTIO Kft' (székhely: 1132 Budapest, Kľesz Géza u' 42. fszt.2.; cégegyzékszám: 0l-09-
908329; adőszźtm: 14536403-2-41; képviseli: Pusztai Lász|ő és Pusztainé Biczó Edina Mźtria önálló
képviseletľe jogosult üryvezetők) bérbevételi kérelmet nyújtott be 20l6.június 1. napján atárgyban
megjelölt helyiség lakossági szo|gźitatÁs (vaľrodą ruhajavítás, szabászat) cé|jára történő bérbevétele
iráĺt. A kérelemhez szükséges iratok becsatolásra keľültek. A kérelmező bérleti díj ajánlatot nem tett.

A Grifton PľopeĄ Kft. (Toronyi Ferenc) źůta|2012' december 05. napján készített és a Mozaik 8 Kft.
részéró| Gódor Lász|ő fiiggetlen szakértó tL|tall 2016, június 22. napjátn akfia|iztft, étékbecslés szerint
a helyiség foľgalmi éľtéke 11.430.000'- F't (200.450,- Ftlm.)' A helyiség béľleti dija a forgalmi éľték
|00 %o-źnak figyelembevételével, a lakossági kisipari szo|gźitatás (ľuhtaati és egyéb konfekcionált
teľmékek javítása) tevékenységhez tartoző 6 %o-os szorzőva| számított havi nettĺó béľleti díj 57.150'-
Fr.

Az üres, legalább 12 hőnapja, de legfeljebb f4 hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség
esetén a bérleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 30 %.ka| csökkentheto. Az igy csiikkentett
nettó havi béľleti díj: 40.005'- Ft.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az ADVECTIO Kft. részére határozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikdtésével' lakossźryi szo|gáltatás (varľoda, ruhajavitás, szabészat) tevékenység
cé|jźtra, 57.150'. Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és különszo|gtůtattsi díjak összegen, a 3 havi
bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, és az egyo|dalú kötelezettségvállalási
nyl|atkozat bérlő általi elkészítésének kötelezettsége mellett.



il. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás céljĺára szolrgźúő helyiség bérbeadáshoz bérbeadői döntés szükséges, amely döntés
me ghozata|ár a a T isztelt B izottság j o go sult.

m. A dłintés célja' pénzĺigyi hatása

A mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az Önkormányzat közös költség fizetési
kötelezettségét, azon felül plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adásával a béľlő
gondoskodna a helyiség kaľbantaľt.ĺásaľól, és a helyiség ál|aga nem romlana'

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadásként továbbra is közö's költség
fizetési kötelezettség teľheli, a helyiség źi|agatovább romlik.

A hatźrozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkormźtnyzat 2016. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzigyi fedezetet nem igényel.

rV. Jogszabályi kłiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér ö'sszegében
szabadon állapodnak meg'

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirol
sző|ő 35/2013. (VI. 20') önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|eĐ 2. $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) - a ľendeletben meghatiáľozott feladat- és
hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénzi.igyi
Bizottsźęźú jogosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjttn, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjźnak méľtékéľől a
bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| történik az
ajźn|attéte|, a helyiség bérleti díjĺĺnak mértékét a Képviselő-testület határozatában megállapított bérleti
díjak a|apjźn kell meghatarozni. A hatásköĺrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés
meghozata|akor a képviselőtestületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kére|mező
bérleti díj ajĺáĺrlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján, a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbęadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szerződés megkötését követően köĄegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áími'

A Képviselő-testiilet 248/2013. (VI.19.) szźműhatétrozatźnak (a továbbiakban: Kt'határozat) 7. pontja
éľtelmében a helyiség bérleti díjának a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hatźtrozat és a Képviselő-testiilet
más határozata szerint aktlla|izá|t beköltözhető forgalmi éľték szolgál. A Kt. hatfuozat 8. a) ponda
a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj
megfiatźtrozźtsa, lakossági kisipari szo|gźiÍztás (ruházati és egyéb konfekcionált teľmékek javítása)
tevékenységheztartozó bérleti díj szorző 6 %o.

Fentiek a|apján kéľem a Tisaelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dĺjntését
meghozni szíveskedjen.

Hatáľozzti javaslat

.év. (...hó....nap) számú Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottságihatźltozat

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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I.) hozzájálľul a Budapest VIII. keľiĺ|et, Ülloĺ ĺt 66.tB szám alatti,36273/0lN46 hľsz.-ú, 57 mf
a|apterületrÍ, ĺires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejĺáratu, fi)ldszinti nem lakás cé|jfua
szo|gá|ó helyiség bérbeadásához, hatärozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötéséve| az
ADvEcTIo Kft. (székhely: 1l32 Budapest, Kľesz Gézau. 42. fszt' 2.; cégsegyzékszám: 01-
09-908329; adőszźm: 14536403-2-41; képviseli: Pusztai Lász|ó és Pusztainé Bicző Edina
Mária <jnálló képviseletľe jogosult ügyvezetők) részére, lakossági kisipari szol'gźltatás
(varroda, ruhajavítás, szabźszat) tevékenységek cé|jára, 57.150'-Ft + AFA béľleti díj +
köziizem i és kĺilön szol gá|tatási díj ak iis szegen'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 04.

2.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a hatttrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
ö'nkoľmányzati rendelet |7. $ (4) bekezdése a|apjźn közjegyzó előtt eryoldalú
kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|źtírźsźtt, valamint a ľendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3

havi bérleti dijnak megfelelő óvadék megfizetésétvźi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 3 1.

A döntés végľehajtásźtvégzo szervezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpontZrt
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 20 1ó. június 28.

hirdetőtáblán honlapon
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