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Táľgy: Építlak Gľoup Kťt. béľbevételĺ kéľelme a Budapest VIil. kerület, Víg utca 28. száma|atti, 34926/0/N5 hľsz.-ú tinkoľmányzati tulajdänú, ĺiľes, nem hĹás io5ĺ1." szo|gálóhe|yiség vonatkozásában

E|őterjesztő: Jőzsefvźlrosi GazdáIkodásiKözpontZrt.,Farkas ors vagyongazdálkodási igazgatőKészítettę: MolnáľAttilánéreferens
A napirendet nyilvános üIésen kell táľgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeríi szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Főváros VIII. kertil et Jőzsefuárosi onkorm ányzat (a továbbiakban: onko rmányzat)tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľůilet, Víg utca 28. sźám a|atti,34gf6/0/N5 hľsz.-tĺ, 33 m2alapterületrĺ, Íiildszinti, tires, utcai bejáratil, n"ďIuká, cé|jáĺi szolgáIó helyiség, amely az ingat|an-nyi|vántartźlsban üzleth9lyiség megněvezé-ssel szerepel. e n.lyĺ.eg 2015' január 27. napján keľüItbiľtokbavételľe, miĺszaki áIlapota kiváló, (5) besorolású, felújított áňapotu, ŕozművekkel rende1kezik,rendeltetéss zeríj használatra alkalmas'

A vízőrás helyiség utźn azonkormány zatkozos költség fizetésikcitelezettsé ge 6.767 '- Ft7hő.

ttagánszeméIy20|5.októbeľ26-ánbérbevétetikérelmetnyújtottbeahelyiségre,azonban a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság az 1263/2015. (Xil.07.) šzámtl határozat han ílowŁ6lI.07.) számú határozatźhan ugy

!no-*on szeme r\. reszere.
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helyiség szépségszalon céIinelytseg szepségszalon cé|1,ára történő bérbevétele irrínt. Béľleti díj aján|atőt az eredetl kérelem nemtarta|mazott, azonban az Épít|ak Group Kft' a helyiségľe vonatkozó kérelmét 2016. iúlius 18-án
kiegészítette, 30'000,- Fďhó + Ár,ą. oe'l"tĺ díj ajáilatőtteí.,.

július 18-án

A benyújtott iratok-9' y otTEN céglár a|apján megállapítható, hogy a kéľelmęzo a nemzetivagyonról sző|ő 2011. évi CxcVI. törvény j. $ (l)-u"käzdésének í.; pont1a szeľint źLt|źúhatőszervezetnek minősüI, ellene végľehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nin"ś ľolyu11 atban.
A CPR-Vagyonértékelő Kft. által 2015. május 05. napján készített és a Mozaik 8 Kft. részéről GódorLász|ő fiiggetlen szaýrtt1.á|ta| 2}16'július t l-én a|<tia|izált éľtékbecslés szerint a helyiség foľgalmiéľtéke 7.370.000,- Ft (223.200,- F7m). A helyiség bérleti dija a forgalmi eľtet too %o-ánakfigyelembevételével, az utcai helyiségben ,Zg"łni kívánt lakossági kisipari szo|gáltatás(szépségszalon) tevékenységhez tartoző 6 %o-os szorzóva| számított havi ňeftó béľteti díj 36.850,-Fr.

ł 2J:/?0l?. ryI.lg.) számű képvise|ő-testtileti határozat 8. a) pontban fogla|tak szeľint az üres,|ega|ább 6hőnapja, de legfeljebb |2hőnapja nem hasznosított nettő25 u r.t uluttĺ helyiség esetén abérleti d-ij önkoľmányzati érdekből legfeljebb 20 %-ka| cs<jkkenthet ó. Az igy csökkentett nettó havibéľleti díj 29.480,- Ft.
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A helyiség rendkívül.jó mtĺszaki á||apota, valamint a keľij|eten belÜ|i e|helyezkedése nem indokolja
sem a csökkentett bér|eti dijon, sem az Épít|ak Group Kft. á|ta| aján|ott összelen töńénő bérbeadást.
Javasoljuk a fenti hetyiség bérbeadását. azFpít|akGľoup Kft. ľészére határozat|an időre,30 napos

ľlľľ9u:l.idő,.kikötésével, Iakossági kisiparí szolgáItatás (szépségszalon) céljára 36.850,- Ft/hĺí +AľA bér|eti díj + közuzeni és kĺj|ĺinszo|gáltatási dijak összegen, a 3 havi bruttó bérieti díjnakmegfelelő óvadék megfizetéséllek és az égyo|da|ú Ĺĺite|ezettsegváI|alás i nyi|atkozat bérlő általieIkészítésének megálIapítása meIIett.

il. A beterjesztés indoka

A n9m |akás célj.rára 
-szo|gtllő 

helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés
meghozatal ára a Tiszte|t Bizottság jogosult.

III. A döntés cé|ja, pénzügyi hatása

A mielőbbi bérbe adásból befolyó béľleti dij fedezné az onkorm źnyzat közcjs köIts ég ťĺzetésikötelezettségét, azon felül plusz bevételtisjeleniene. A helyiség bérbe adásával a bérlő gondoskodna a
he lyi ség karbantartásáró I és az á|\agme góvásró I.

Amennyiben az onkormányzat nem adi.1. bérbe a helyiséget, kiadásként továbbľa is közös költségfizetési kötelezettség terhe|i, a helyiség 
-á\|aga 

ľomlik és ał utcai elhe|yezkedés önkényes beköltözés
veszélyéÍ. is rejtheti magában.

A hattrozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkorm ányzat 20|6. évi bér|eti díjbevételét.

A he|yiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. JogszabáIyi köľnyezet

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésüke vonatkozó egyes szabáIyokró| szóIó1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (i) bekezdése éne|mében a felek u ňĹlyĺ,eguéľ összegébenszabadon áIlapodnak meg.

Az onkorm ányzat tulajdonában álló nem lakás céljár a szo|gá'|őhelyiségek bérbeadásának feltételeirőlsző|ő 35/2013. (VI. 2o-.) önkormźnyzati rendelei (a tov;bbiakbán: l.ende|et) 2. $ (1) bekezdéseéfte|mében a Képviselő-testĺ'ilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben megĹat ározott feladat- éshatáskör megosztás szeľint _ cinkormányzati bérbeadói döntésľe a Városg ułaaĺ,'oaa,i és PénzügyiBizottságát jogos ítj a fel.

A Rendelet 14. $ (t) bekezdése a|apján, új béľbeadás esetén a h.e|yiség bérleti díjának méľtékéľő| abérlő kiváIasztása sonĺn.ke|l- megállapodni. Amennyiben az ońtoňanyzat rěszérő| töfténik az
aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának -e.tetet a Képvĺselő-testület határozitában megáIlapított bérleti
díjak a|apján kel I megh atározni,

A hatáskorrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képvise1ő-testtileti
határozatban fog|altaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleři dfi ajránlatot tett.
A Rendelet 14. s Q) bekezdése a|apján, a leendő béľlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti dfinak megfelelő összeget óvadékként]lr egťlzetni,valaminta 17. $ (4) bekezdése a|apjrán a bérleti szěrz(5dés ňegkotesét křvetően kozjegyz| előtt egyoldalrikötelezettségváIlalási nyilatkozato t a|áimi.

A Képviselő-testtilet 248/fO|3. (VI. 19.) szétmű batározatának (a továbbiakban: Kt. határozat) 7.pontja értelmében a helyiség béľleti diiának'alapjául a helyiségeknek a jelen határozatés a Képviselő-
testiilet mźshatfuozataszerint akfua|izá|tbekoltđzhető forgalm-i értékszo|gái.
A Kt. határozat 8. a) pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történjľ a bérleti díj meghatározása, az utcai, ftĺlaszintinelyiségben végemí uřent"Ĺtossági kisipari
szo|gá|tatás(szépségszalon) tevékenységheztartozőbérleti aĺj sžorzo 6uo.
Fentiek a|apjźtn kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcso|atos döntését
meghozni szíveskedjen.
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Határozati javaslat

...év.(...... hó.......nap) száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatározat:

A Y árosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság ú gy dönt, hogy
I .) hozzájáru| a Budapest VIII. kerü|et, VÍg utca 28. szám a|att ta|á|hatő,34926/0/A/5 hrsz.-li,33m2 alapteríiletű, Íi."., 

' 
utcai bejárat(l, ťoldszinti, nem 

- 
lakás cé|jára- szolgáIó he|yiségbérbeadásához'határozatlan időre, i0 nupo, felmonjási ĺao rur.ĺ,e,eve| azEpíttak Gľoup Kft.(cégsegyzékszám: Cg. Ot-0g-2787g7; śzékhe|y: 1085 ńudapest, József l..t. og.; képviseli:Gaspaľek Tibor ügyvezető) részére szépségszaion tevékłység céljára 36.850,- rtlno + Árĺbérleti díj + közüzemi és különszolgáItatäsi ä'1ul. .i,,""g"n. 

,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagĺongazdáIkodási igazgatőjaHatáridő:2016. augusztus22. ' --Ql -..Đ*!YElr\\-

2.) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási KĺizpontZrt.-t ahatározat l.) pontja szeľinti bér|eti szerződésmegkötésére, amelynek feltétele, hogy^ az onl.ormĺnýzat tulajdänában álIó nem lakás cé|járaszo|gá|ő lrelyiségek bérbeadásának fe-liételeiről szóló islz'ols, (VI. 20.) önkoľmányzati rendeletI4' $ (2) bekezdése a|apján3 havi béľIeti díjnak *"gf"l;ia;vaaěk ."sń'"t!.éi;valamint a 17. $(4) bekezdése alapján kozjegyzo e|őtt egyo|dalř kotelezettségválla|ási nyi|atkoz at altúrásátvá||a|ja a leendo béľlő.

FeIeIős: Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt' vagongazdáIkodási igazgatójaHatáridő: 2016. október 31'

A döntés végľehajtását výs.zo szeľvezetiegység: Józsefvárosi Gazdálkod źlsiKözpontZrt.A lakosság széIes k<jrét érintő döntések 
"J"tén 

juuu, |ata akozz|,été1el módjára
nem indokolt hiľdetotáblán

Budapest, 2016. auguszľus 16.
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