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Előteľjesztő: Józsefuárosi GazdálkodäsiKozpontZrt. U... .Ý..:..sz' napiľend

ELOTERJESZTES
AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. jú|ius 04-ei iilésére

Tárgy: INTREPID.Start Kft. és Dávid József egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. kerületo Auľóľa u. 6. szám alatti, üľes önkoľmányzah tulajdonri, nem
lalĺĺs céljáľa szolgáló helyiség vonatkozásában

Előterjesĺő Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási KözpontZrt,Faľkas ors vagyongazdá|kodásiigazgatő
Készítette: Molnár Attiláné referens
A napirendet nyilvános Ĺilésen kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattlbbsé g szüksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodĺĺsĺ és Pénziigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefilárosi onkormanyzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Auľóľa u. 6. szám a|atĺi, 35028I0tN3 hľsz..ú, 23 mf
alapteriiletÍĺ, füldszinti, üres, utcai bejĺáratu, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség, amely az ingat|an-
ny i|v ántartásb an miĺhe ly m e gn evezés se l szerep el.

Az Önkormźnyzati Házkezeló Iľoda a helyiséget 2015. június 01. napjiĺn vette biľtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv rögziti, hogy a helyiség felújítandó, közepes műszaki állapotu, (3)
besorolású, közmúvekkel ľendelkezik (gźlzel|źŃtLs kivételével), ľendeltetésszenÍ hasznźiatra alkalmas.
A helyiség padozata kerámialapokkal burkolt, ľendelkezik viz- és villanyórával, valamint szerelt fallal
|evźiasztłateakonyha és WC helyiség is található benne.

A helyiség utźn az onkormányzat közĺjs költség fizetési kötelezettsé ge 5.359,- Ft/hó.

Az INTREPID-Staľt Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 174119; székhely: f724 Újlengyel, HattLr ift |2.,,

képviseli: Yadász Dávid ügyvezető) 201^6. mtýus 13-án kére|met nyujtott be Társaságunkhoz a
helyiség raktározás cé|jára töľténő béľbevétele iľánt' Béľleti dij ajźn|atot 10.000,- Ft/hónap + AFA
ĺisszegľe tett.

A benyújtott iratok alapjĺín megállapÍtható, hogy a kérelmező anemzeti vagyonĺól sző|ő20II, évi
CXCVI. törvény 3.$ (l) bekezdésének 1.) pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősül, ellene
végrehajĹás-, csőd- és felszámolási eljarás nincs folyamatban'

Dávid József egyéni vállalkozó (vźi|a|kozői igazo|vźny száma.. ET _ 022868, adőszáma: 67112201-
2-43) 2016. május 18-án kérelmet nyújtott be a fenti helyiség raktározás cé|jfua töľténő
bérbevételére. Kérelmében jelezte, hogy a helyiséget a tevékenységéhez kapcsolódó raktźtrozźs céljáľa
kívánja bérbe venni. Bérleti díj ajánlatot a kérelem nemtarta|maz.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. (Lakatos Ferenc és Berecz Tamás) źLlta| 2015' július 2l. napján készített
és a Mozaik 8 Kft. részérő| Gódor Lász|ő fiiggetlen szakértő á|ta| 2016. június 06-źn a\<tual'izźůt

étékbecslés szerint a helyiség foľgalmi éľtéke 4.340.000'- Ft (188.600,-Ft/m.). A helyiség bérleti
dija a forgalmi éľték I00 %o-ának figyelembevételével, az utcai helyiségben végerui kívánt
raktározási tevékenvsésheztartoző 8 %-os szorzőva| számított havi nettó 28.933.. Ft.
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A24812013. (VI.19.) szźlÍnil képviselő-testiileti hatáĺozat 8. a) pont rendelkezése szerint az
tires, legalább 6 hőnapja, de legfeljebb t2 hónapja nem hasznosított ĺettő 25 M Ft alatti
helyiség esetén a bérleti díj önkormźnyzati érdekből legfeljebb 20 %o-kal csĺikkenthetó. Azígy
cs<ikkentett bérleti díj nettó összege 23.146,- Ft lenne. A kedvezmény megállapításánál nem
lehet figyelembe venni ań. az iđőtaĺtamot, ameddig a helyiség nem szeľepelt a bérbe adható
helyiségek listáján.

Nem javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Auróra l. 6. szźlm atattta|tL|hatő 35o28lo/N3 hĺsz.-ú, 23 m2

alapteľtilehĺ. ťoldszinti. üľęs, utcai bejĺáľatu nem lakás célú helyiség béľbeadásźú raktározás cél.jára az
INTREPID-Staľt Kft. źita| ajátn|ott 10.000'. Ft + AFA béľleti dij + köznzemi és kiilön szolgźútatźsi
díjak összegen.

Nem javasoljuk a Budapest VIII. kerület, Auľóra u. 6. szĺím a|attta|á|hatő 35o28/0lN3 hrsz.-ú, 23 m2

alapterüIettí, füldszinti, üres, utcai bejáratu nem lakás célri helyiség bérbeadását Dávid József egyéni
v źů|a|koző r észér e r aktár ozás céIj áľa.

Sem a helyiség utcai elhelyezkedése, sem belső kialakítása nem indoko|ja a ra|<tźttozás tevékenység
cé|jźra történő bérbeadást, tekintettel aľľa, hogy a helyiség iroda vagy uz|et cé|jźta töľténő
hasznosítása indokoltabb.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljráľa szolgáló helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés
meg}lozata|ttraaTiszte|tBizottság jogosult.

m. A dtintés célja' pénzĺĺgyi hatása

A mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedemé az onkoľmányzat közös költség fizetési
kötelezettségét, azon felül plusz bevételt isjelentene.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
fizetési kötelezettség teľheli, a helyiség á|laga romlik és az utcai elhelyezkedés önkényes beköltözés
veszéĺyét is Ątheti magttban.

A határozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkormányzat 2016. évi bérleti díj
bevételét.

A döntés pénzijgyifedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabźtlyokľóI szóló
1993' évi LXxVn. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ő 3512013. (VI. 20.) önkoľmźnyzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése
éltelmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben meghatározott feladat- és
hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Ytľosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságźú jo go sítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéľől a
bérlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részéról torténik az
ajźtn|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-tęsttilet hatźtrozatźtban megállapított bérleti
díjak a|apjźn kell meghatfuomi. A hatáskönel ľendelkező bizottság a bérbeadói döntés
meghozata|akor a képviselő-testtileti hatźrozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a k&e|mező
bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) szźtműhatározattnak 7. pontja ételmében a helyiség bérleti
díjának a|apjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-testiilet mźs határozata szerint
akfi a|izźLĺtbeköltözhetőforgalmiértékszo|gźi'



A határozat 8' a) pontja a|apjźn a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj meghatározź$a, az utcai, Ítjldszinti helyiségben végezni kívánt raktźlrozás
tevékenységheztartoző bérleti dij szorző 8 %. Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hory a
helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hztározati javaslat

év.(.....hó ...... nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatźrozat:

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul hozzlź a Budapest V[II. Auľóľa u. 6. szám a|att talrźihatő 3s028l0/N3 hrsz.-tl,23
m2 alapterületÍĺ, utcai bejáratű, ťoldszinti, nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség béľbeadásahoz
raktźrozási tevékenység céljára Dávid József egyéni vá|lalkozó részérę

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6' július 04.

2.\ nem jórul hozzlź a Budapest VIII. Auľóľa u. ó. szám a|att ta|źihatő 35028/0lN3 hrsz.-il,23
m2 alapterülettĺ, utcai bejźratű, fijldszinti, nem lakás cé|jźraszo|gá|ő helyiség bérbeadásĺíhoz
raktározźsi tevékenység cé|jźra az INTREPID-Staľt Kft. részére

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 04.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpontZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas |ata aközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 201ó. június 28.

KÉszÍrprrp: Józspr.vÁnosI GezoÁlrooÁslKozpoľT Zp.T.

MoI-NÁn ATTILÁNÉ REFERENS

PÉNzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL / tĺgN,ĺ IcÉNYEI,, IGAZoLÁs: ą \
a^

JoclKoľľRoLL: .a -
erĺĺNöNT)/..pfuąq

ÉŔ. MÉszÁnEnrxĺ' ,/
*''ożo-."^ 2016 jĹ'i1 f 8

BprpzupszrÉSREAIKÁLMAS: Jóv

Ą^kk^fu,,r í
Jđ;GYZ) /. ,/ AVÁnoscezDÁLKoDÁSI PÉNzÜcyl BzorrsÁc ELNoKE


