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Készítette: MolnĺĺrAttilanéľefeľens
A napirendet nyilvĺĺnos tilésen kell taľgyalni.
AdöntéselfogadásahozegyszeĺuszavazattöbbségszĹikséges.

Tĺszúelt Városgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat (a továbbiakban:
Önkoľmányzat) tulajdonźú képezik a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ q. 55. szám a|aÍti,
36225t0tV1 és 36i25t0tN2 hľsz.-ú, utcai bejaľatu, fiildszinti, 25+3| m2, {isszesen 56 m2
alapterĹiletíĺ nem lakas céIjźra szolgáló helyiségek, amelyek aztngat|an-nýlvantaľtásban tizlet
és raktrár besorolassal szerepelnek. A két albetét összevonásľa kerĹilt, egy helyiségként
kezęlendőek. Az éptilet 100%-os önkormányzati fulajdonban van.

Az ÖnkormźnyzatiHázkeze|ő Iroda a helyiségeketz}|s. október 26. napjanvette birtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv szeľint a helyiségek romosak, teljes felrijítast igényelnek.

Az Avant.Immo Kft. által 2009, decembeľ 08.an készített és Gódor Lász|ő ftiggetlen szakértő
áLltal20|6. maľcius |6-án akt;alrizźit értékbecslés szerint a két albetét összenyitĺísra kerĹilt, a
helyiségekben közös víz- és gźnőra van' a vizes szerelvények azonban hiĺányoznak. A
helyiségek jelenlegi állapofukban rendeltetésszeruhasznźiatra nem alkalmasak.

A helyiségek után az önkoľmźnyzat29.459,- Ft/hó tizemeltetési költséget fizet.

A KEROVA.SMALL Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 5lA.; cégtregyzékszám:01-09-
277173; adőszźlm:25472464-2-4|;képviseletľe jogosult: Hackstok Janos ugyvezető) kérelmet
nyrijtott be a fenti helyiségek bérbevételére melegkonyhĺís vendéglátas tevékenység céljara
szeszźrusitźssal. A kéľelemhez szfüséges iratok becsatolásra kerültek, a kérelem bérleti díj
aj źnlatot nem tarta|maz.

Tekintettel a:ľa, hogy a helyiségek jelen állapotukban rendeltetésszeľíĺ használatra nem
alkalmasak, a kéľelmezo a felújítási munkálatok összegére bérbeszĺímítas megállapitźsát
kéľte. A kérelemhez csatoltköltségvetés ďapjrán a felújíĹás varható bruttó összege 3.697.5f0.-
Ft.



Az lngatlanszolgáltat.ási Iroda a beadott költségvetés alapjĺĺn a felújítási munkálatok
összegénekbéľbeszĺĺmításćtraazatábbi javaslatottette:

festé si, mazolasi munkĺák
vízszeľelési munkak
villanyszerelési munkĺík

65.000,- Ft
627.006,-Ft
345.833,- Ft

vakolatjavítĺás. nyílĺászaľók felújít.ása és csereje 467.813.. Ft
Nettĺó költségek összesen
Aľ.A tisszege
Bľuttó költség iisszesen

1.505.652,- Fr
406.526,-Bt

1.912.178,-Ft

Az AvarÍ.Immo Kft. (Brártfai LászLő) a|tal 2009. decembeľ 08.án készített és a ftiggetlen
sz-akértő (Mozaik 8 Kft. Gódor Läsz|ćl) áIta| f016. mĺáľcius |6-an ahlalizáIt éľtékbecslés
szerint a helyiségek egyiittes forgalmi éľtéke 11.637.000'. F.t. A forgalmi éľték 100 %-źľrak
figyelembe vételével, a helyiségekben végezni kívánt vendég|átźls tevékenységhez tartoző |2
Yo-os szorzőval számított havi nettó bérleti díj 116.370.- Ft.

A248120|3. (VI.19.) szźlmí képviselő-testiileti hatźlrozat 8. a) pont ľendelkezése szerint az
tires, legalább 6 hónapja' de legfeljebb |2 hónapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti
helyiség esetén a bérleti díj iinkormányz-ati érdekből legfeljebb 20Yo-kal csökkenthető.1.zígy
csökkentett béľleti díj nettó összege 93.096'- ľ.t lenne.

Javasoljuk a helyiségek bérbeadźsźtt a KEROVA-SMALL KÍt. részére melegkonyhĺís
vendéglátĺás (szeszaľusítĺíssal) tevékenység céljára hatáĺozat|an időre, 30 napos felmondási
hataridőve|,116.370,. F.t/hó + ÁFA béľ|etĺ, kőňlzemiés kiilönszo|gá|tatnidíjak osszegen, 3
havi óvadék megfizetésének, valamint aki5zjegyzői okiľat elkészítésének kötelezettségével.

Javasoljuk azlngat|anszo|gáůtatźsi Iroda áltď javasolt, a bérbeadót terhelő munkálatokĺa eső
bruttó |.9|2.178,- Ft (1.505.652,- Ft + 406.526,- Ft ÁFA) felújítrási költségľe megállapodás
megkötését, és a béľleti díjba36 hónap alatt töľténő beszĺĺmítĺísát, amennyiben a kére|mezí5 a
megállapodás megkötését kcivető 6 hónapon belül az éúalakitźlst és felújítĺást éľintő
teľvdokumentaciókat benyujtją a felújítasi munkĺíkat e|végzi és azok a benyújtott számlák
alapjén lei gazolásra keľiilnek.

A megállapodĺás 36 hónapra történő megkötésével havonta 4|.824,- Ft + ÁFA összegben
számolható el a felújítási költség, a fennmaľadő 74.546,- Ft + ÁFA összeg a béľlőt teľheli
béľleti díj fizetési kötelezettségként.

II. A beteľjesztés Índoka

A nem lakás célú helyiségek bérbeadĺáshoz és a bérbeszámítĺís engedéIyezéséhez bérbeadói
döntés szfü sége s, amely dönté s megllozata|ár a a T isztelt B i zottság j o go sult.

III. A diintés célja' pénzĺiryĺ hatása

Amennyiben a helyiségek bérbeadésźhoz és a bérbeszźmitáshoz az onkormźnyzathozzźtjźrul,
űgy a bérlő elvégzi abérbeadóra vonatkoző fe|iĄítási munkĺákat, növeli a helyiségek értékét,
illetve a béľbeszĺĺmíĺási időszak letelte uĹán bérlő a tevékenységének végzése közben hosszú
tavon folyamatosan ťtzeti a bérleti díjat, amely bevételt jelent a fulajdonos onkoľmányzat
szźlmára.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiségeket az onkoľmanyzat, kiadásként továbbra is
tizemeltetési ktĺltség fizetési kötelezettség terheli és a helyiségekáůlagatovább romlik.

Ahatározati javaslat elfogađrása a20|6. évi bérleti díj bevételt negatívan, a bérbeszámítasi
időszak leteltét kĺjvetően pozitívan befolyásolja.

;Í,?



A đöntés pénzĹigyi fedezetet igényel, amely az onkoľmźnyzat 20|6. évi költségvetésében a

11602_ Helyiség béľleti díj bérbeszámítĺás címen rendelkezésre áll.

IV. JogszabáIyĺ kiiľny ezet

Az Önkoľmźnyzat fulajdonában álló nem lakĺás cé|jfua szo|gőiő helyiségek bérbeadasanak

feltéte[eiről szóló 35ĺf013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $

(1) bekezdése a Képviselő-testiilet - a rendeletben meghatĺáľozott fęladat- és hatĺásköľ

mcgosztós szerint - önkoľmanyzati bérbeadói döntésľe a Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A Rende|et 4. $ (2) bękezdése alapján bérbe adható a helyiségben folytatni kívánt

tevékenység céljfua állapotánál fogva haszrrálhatatlan helyiség is, ha a ľendeltetésszeľíĺ

l:nsznźiatľavaló alkalmassá tételét a bérlő vállďja.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan új bérbeadás esetén a helyiség b-éľleti díjanak
méľtékéről a béľ[ő kiválaszt.ísa során_kell megállapodni. Amennyiben az ollkormźnyzat
ńszérő| ti'ľténik az ajźn|attétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testĺilet
hatźnozatátban megállapított bérleti đíjak alapjĺán kell meghatĺáro7il. A hatĺáskiirrel ľenđelkező

bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-testÍileti hatźtrozatban foglaltaktól
csak akkor térhet el, ha a kéľelmező béľleti díj ajanlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan a leendő bérlő a bérleti szeruodés megkiitését

megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvađékként

megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapjĺĺn a bérleti szeruodés megkötését követően

közjegyző előtt egyoldalú kötelęzettségvállalasi nyilatk ozatot ďáírni.

A Képviselő-testiilet 248l2o|3. (vI. 19.) számú hatźrozat.źnak (a továbbiakban:Hatź,ľozaĐ II.

fejezét 7. pontja éľtelmében a helyiség bérleti díjának ďapjául a helyiségeknek a jelen

hatźrozat és a Kt. mĺĺs határo zata szęint aktuallizéůt beköltiizhető forgalmi éľték szolgál.

A Hatfuozat 8. a.) pontja ďapjan a helyiségben végezni kívánt tevékenység

figyelembevételével történik a bérlęti díj meghatĺľozésa, a vendéglátas tevékenységhez

taĺtoző szotző |2%.

AHatźnozat 3|. pontja értelmében a bérleti díj mértékéről, és megfizetésének ütemezésérol,

vagy bármilyen más béľleti díjat énntő kéľdésben bérbeadói dtintésre v?n sziikség a
béľbeadással megbízott vagýonkezelő szervezet javaslatźna az Önkormanyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete dönt.

AHatźrozat 34. pontja éľtelmében a bérlő kérelme alapján aYárosgazdátkodasi és Pénzügyi

Bizottság hoz-zájźru|hat a béľbeadót terhelő munkálatok költségének a béľlőt terhelő helyiség

bérleti díj ba töľtén ő beszámítźtséůloz.

A jelen pont szerinti hozzájáraLx esetén az írásbeli megállapodás (a továbbiakban:

megállapodĺás) abban az esetben köthető meg, ha:

a) a bérlő az e\végezĺi kívánt béľbeadót terhelő munkálatok költségét előzetesen tételes

költségvetés benyújtasával hitelt érdemlően igazo|ja

b) u épületen végzeĺdő munkálatolĺ*roz atźrsashźzi alapító okiľat vagy szervezętí és

mfüiidési szabáIyzatźnak ilyen éľtelmű kikötése esetén a tźrsashéui közgytĺlés
hozzt$áĺu|t

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok e|végzésére jogerős és

végrehajtható építési (létesítési) engedély biľtokában keriiljön sor, továbbá a bér|ő

véĺ||aljaahasznźiatbavételiengedélymegszerzését

s c,.{ -f/'



d) a bérlőnek a munkálatokról vďó megĺíllapodáskor az Önkormányzatta| vaw a
béľbeadó szervezettel szemben nem áll fenn lejaľt bérleti díj és ełlhez kapcsolódó
díj akkal tis szefiiggő taftozálsa

e) a bérlő va|lalja, hogy a bérleti szerződés mellett kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségĺá||a|ő nýlatkozatot tesz a saját költségén, amennyiben eÍTe a bérleti
jogviszony alatt még nem került sor.

A Hatźrozat 37. a) pontja a\apján a béľbeadói jogktir gyakoľlója jőve.ŕĺagyásźxal az íľĺásbeli
megállapodást a bérlővel a bérbeadó szewezet köti meg a munkálatok miĺszaki taľtalmáról, a
vĺírható kiiltségeiľől, a beszámítható költségek legmagasabb mértékéről és időtaľtamáľól, és a
munkálatok elvégzésének hataĺidejéről.

AHatźrozat 39. pontja szerint a bérleti díjba beszámítható költségeket úgy kell meghaLáľozni
és havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok e|végzése utlín fizetendő bérleti díjba
beszźĺnithatő költségek _ha a béľbeadóí jogkör gyakorlója masként nem dönt _ az a|álbbiak
szerint térĹiljenek meg a bérlők szźlmźra, ťrgyelembe véve, hogy a megállapodás időtartama
nem tarthat tovább a bérleti jogviszony |ejálratÁnźi:.

a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rende|kezó szervezet és egyéni vállalkozó bérlő
esetében legfeljebb 4 év a|att,

b) maganszemé|y bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését
meghozľri szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szĺĺmú Vĺĺľosgazdĺílkodási és Pénziigyi bizottsági hatźlrozat:

A Varosgazdálkodĺĺsi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzlźjúrul a Budapest Vlll.^keľĺilet, Práter.u. 55. szźlm a|atti, 36225l0lV1 hľsz..ú és
3622510lNzhĺsz..ú, f5+3| m2, iisszese'' 56 m2 alapteľiiletíi utcai bejarafu, füldszinti nem
lakas célú helyiségek béľbeadasďlozhatfuozatlan időre, 30 napos felmondási hatĺíridővel a
KEROVA.SMALL Kft. részére melegkonyhás vendéglátás (szeszáľusítással) cé|jara
Í16.370,.B.t/hó + ÁFA béľletĺ díi + köztizemi és kiilönszolgźltatásidíjak összegen.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KöqpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: 20l6.július 04.

2.) hozzlźjórul a KEROVA.SMALL Kft.-vel töľténő megállapodĺĺs megkötéséhez u |.)
pont szeľinti helyiségek tekintetében a bérbeadőta tartoző felújítasi munkák (festés-

mźlzolás, vízszere|és' villanyszeľelés, vakolatjavítas, nyí|ászálrők felújítasa, cseĘe)
bérleti dijba 36 hónap alatt töľténő bérbeszĺĺmitźshoz |.912.|78,- Ft (1.505.652,- Ft +

406.526,- Ft AFA) összegben. Az e|sz,źlmolás fęltétele, hogy a bér|ő a megállapodas
megktitését követő 6 hónapon beltil a közművek átalrakjtaséLt és felújítasát énntő
tervdokumentĺĺciókat benyujtsa, a felújítási munkĺíkat ekégezze, és azok a benyujtott
szám|ákalapjan|eigazo|źsrakerüljenek.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201' 6.július 04.



3.) houlÍjdrul ahatźrozatŻ.)pontja szerinti felújítási munkálatok elvégzéséhez.

Felęlős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazđálkodási ígazgatőja
Határiđő: 20I 6.július 04.

4.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szeruődés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljráľa szolgáLő helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 35120113. (VI. 20.)
<inkormányzati rendelęt 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
köte lezettsé gvál l al ási ĺy ilatkozat a|áít ásźú vállďj a a leendő b érl ő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZtt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2016. augusztus 31.

5.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási KcjzpoŃ Zrt.-t a hattrozat 2.) pontja szeľinti
megállapodás megkotéséľe.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KclzpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2016. augusztus 3 1.

A d<jntés végrehajtásátvégzo szeruezeti egység: Józsefuiárosi Gazdálkodási KözpoftZrt.
A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzétételmődjara

nem indokolt hirdetőtáblĺín

Budapest, 20l6.junius 28.
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