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A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dĺjnté s el fo gadásĺĺh o z e gy szeru szav_ůattöbb s é g szüks é ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság!

I. Tényátlás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése
A 

' 
Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuáľosi onkoľm ényzat (a továbbiakban:onkormányzat) tu|ajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Tiimő u. s).sľ. szám a|atti,36I39l|/N2 hľsz.-ú, 183 mż alapteľĹiletű, üres, utcai (és kapualjból is megközelíthető)bejáratu, ftildszinti,.nem lakás cé|jfua szolgá|ő helyiség, amely az ingat|an-ny1|vántartásbaniroda megnevezéssel szeľepel.

A fenti helyiség 1996. augusztus 21-én keľült birtokbavételre, a kózúzemi mérőóľłíknincsenek, ezértnagyon rossz (1) besorolású, ľendeltetésszerű haszná|atranem alkalmas.
A helyiség utźn az onkormányzat közis költség és célbefizetési fizetési kötelezettségeösszesen 77 .640,- Ftlhó.

A Pedľano Constľuction Hungary ú)pítőipari Kft. (székhely: 1082 Budapest, Práteľ u.29lA.; cégsegyzékszám:0|-Og-1771žt; uao"ie^: z4zltž2e-2-42;képviseli: Balogh József ésSzulyovszky Gábor. önálló képviseletľe jogosult .igy".'.tol.) béľbevéieľ kJľelmet nyújtott beatfugyban megjelĺilt helyiség iroda és *ut* cé|jíiatĺjľténő bérbevétele iľánt. A kérelemhezszükséges iratok becsatolásľa keniltek. A kéľelme ző ie'rľ:ti díj ajánlatot nem tett. Akéľelmező íľásban nyilatkozott, hogy jelenleg es rcs<ĺut sem tart igényt az elektromosszo| gá|tattts ki ép íté sér e, tov ább á v a|Iiíj a a he l yišé g fe lúj ítását.
A CPR-Vagyonéľtékelő Kft. (Lakatos Feľenc) á|ta| 20|5. december 02. napjankészített és aMozaik 8 Kft. részéróI Gódoľ Lász|ő fiiggetlen szakértő' áLtaI 2Ot6. május 30. napjánaktua|izá|t értékbecslés szeľint a helyiség fořgahi éľtéke 23.900.000,. Ft (130.600,- Ft/m2).A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 10;0 %-ának figyelembevételével, az kođa és a

is.:,:í,T1evékenységekhez 
tartoző 8 %-os szorzőval számított havi nóttó béľ|eti díj



Az üres, legalább 24hőnapjanem hasznosított, nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén a bérletidíj önkoľmtnyzati-érdekből legfeljebb 50 %-kaícsökkenthe tő. Azígy csökkentett nettĺí havibéľIeti díjz 79.667,. Ft.
Nem javasoljuk a Budapest VIII. keľĺilet, Tcimő u. 32-38. szárl a|atti,36|39/|/N2hľsz.-ú,183 m2 alapterületű, T"', utcai (és kapualjból is megközelíthető) bejfuatll,Ítildszinti, nemlakás céljĺáľa szolgá|ő helyiség béľbeadäsát a szétmítoř uerletĺ aĺĹn täĹĺ,,t"tt e| ata,hogy abirtokbavéte\e ótabérbevételi kérelem nem érkezetlrá, ésa helyiség á|lapotanagyon rossz.
Javasoljuk a Buđapest VIII. kerület, Tömő u. 32-38. szálm a|atti, 36|3glllv2 |tĺsz.-íl', |83m2 a|apteruletri, iires,.u1cai (és kapualjból is megtcizelĺtľlető) bejáratu, ftĺldszinti, nem lakáscé|jaru szo|gá|ó helyiség beľbeaäasat a Pedra-no Construction Hungary Kft. részérehatźtrozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötéseu"i, a,a* szo|gá|tatás nélkül, iroda ésy!1ar.te;lýkenységek cé|jfua, a csökkentett szźmitottbéľleti díjon, azaz 79.667,- Ftthó)+ ÁFAbérleti dlj + kĺiztizemi és különszolg źitatási a'1"ľ 

"'.'.gen' a 3 havi bruttó bérleti díjnakmegfelelő óvadék.megfizetésének, é, u,.gyoĺdďú kotJezáttseguaitulasi-nyilatkozat béľlőáltali elkészítésének k<itelezettsége mellett, řoennyiĹelr-a PedľanJConstructián Hungaľy Kft.saj át kö ltsé gen vál lalj a a helyisé g (áramszolg á|tatáś kialakítását) felrij ítását.
Javasoljuk, hogy a Pedrano Construction Hungary Kft. a bérleti jogviszony tdőtartama alattbérbęszźtmítási igénnyel ne élhessen, továbbá * áltulueszközöIt benlhźnások ellenéľtékét abérleti jogviszony alatt és azt kovetően az Ö*aÁinyzattol semmilyen jogcímen nekövetelhesse.

il. A beteľjesztés indoka
A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáh oz bérbeadói döntés szĹikséges, amelydöntés meghozata|ára a Tisztelt Biiottság jogosult.

III. A dłintés céIja, pénzůigyi hatása
A mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkoľm ányzatközös költség Íizetésikötelezettségét. A helyiség mielőbbi bérbe adźsáva| a béľlő lonaoskoana a helyiségľendbehozat a|ér ő|, karb antartálsáľó l, é s a he l yi sé g á||aganem roml an a.
Amennyiben nem Ąa bérbe a helyiséget az onkoľm źnyzat' kiadásként továbbra is közösköltség fizetési kĺitelezettség teľheli, a he1yiség á||agatovĺĹb romlik.
A hatźltozati javaslat elfogadása minimálisan, de pozitívan befoly áso|ja az2016, évi béľleti díj bevételét.

Öĺlkormźnyzat

A helyiség bérbeađása pénziigyifedezetet nem igényel.
IV. JogszabáIyĺ kiiľn y ezet

A lakások és helyisége-k- béľletéľe, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokrólsző|ő 1993. évi LXXVilI. törvény 38. $ (1) bekJzdese ertelmében a feiák a helyiségbéľösszegében szabadon állapodnak meg.

f1 onł9rmányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szo|gáiő helyiségek bérbeadásánakfeltételeiľől szóló 35.l20I3. (VI. 20.) önkormĺíny,utiieia"l"t (a továbbiakňan: Rendelet) 2. $(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testĹiíet i" t"*ĺuuiakban: K'' _ a ľendeletbenmeghatálrozott feladat- és hatásköi megosztás szerint _ önkormán yzati bérbeadói dĺintésre aY źtr o s gazdálkodási és Pénzügyi Bi zoft sägát j o go sítj a fel.
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A Rendelet 4. s Q)bekezdés a|apjánbéľbe 
{!ato a helyiségben folytatni kívánt tevékenységcé|jaru á|Iapotáná| fogva has,niliatatlan helyiség i; ń." rendeltetés szer(i hasznáůatra valőalkalmassá tételét a bérlő vá|\a|ja.

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése alapján, új bérbeadás.esetén a helyiség bérleti díjánakmértékéről a bérlő kivá|asztásu 
'o'ď9l megáll"páá"ĺ..,tmennyiben-u7 o*o..ányzattészétő| töľténik az aján|attéte|, a he'lľĘes .bđĹ;ľdíjäak méľtékét a Képviselő-testiilethatározatában megállapított.béľlóti díjak !?;jánľ;lí;;gh"t áľozni.A hatáskcirľel rendelkezőbizottság a bérbeadói dĺintés meghozata|+i; 

" 
tepvĺseTo-testiileti határozatbanfoglaltaktólcsak akkor téľhet el, ha akéręlmežő bérleti aĺi aiailit,i-tei.

A Rendelet 14. $ Q).bekezdés alapjrĺn, a leendő bér|ő a bérleti szeruődés megkötésétmege(őzően köteles a béľbeadónak 3 ľra1i'uru1to ue.l.tiJĺ;nak megfelelő ĺlsszeget óvadékkéntmegÍizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján u uJiĺ"ti szerződés megkötését követőenkilzjegyz(5 előtt egyoldalú kciieieźeftségvállalĺsinyĺlattozáiot aláírni.
A Képviselő-testrilet 248/20|3, (VI.l9.) sziámú határozatának (a továbbiakban: Kt. határozat)7. pontja értelmében a helyiség bérleti !ĺjĺn7l<"l"p:e'Tä l'Llyiségeknek a jelen hatfuozat és aKépviselő-testiilet más határoźata szeriit aktuahzäIn Ĺ"Ĺ.ĺitti'ľ,"tő forgalmi éľték szolgál. AKt. hatérozat 8.' :) . t9ntj? a|apj'?! a helyiségĹen végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével töftéńik a ueĺetĺ.ä.ĺ; 

^9snut*őiiłł,-utcai ftildszinti helyiségben tĺirténőiľoda és raktár tevékenységekhez tartozóbétlJtĺ aĺ.; ,,ło|Ä a N.
Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeađásával kapcsolatosdĺjntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavas|at

.év. (...hó..'.nap) száműYfuosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatfuozat

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy
I.) hozzájáľul a Budapest VIII. keľĺi|et, Tömő u. 32.38. szám a|atti,36|3g/|lN2hľsz.-|io 183 m2 alapterületű, üres,. önkoľmányzati tu|ajdonri, utcai (és kapualjból ismegkĺizelíthető) bejźratu' ftildszinti, n.rn laká9. cé|jára szolgáIó helyiségbérbeadásríhoz,'áramszolgá|tatás nélkiil, határozat|'anidőre, 30 nupo,.}an,ondási időkikötésével a Pedrano Constľuction llungary EpÍtőĺparĺ Kft. (székhely: 1082Budapest' Pýter u.29/A.: cégegyzékszźm: oi-ob-iąl2ď; adőszám)ž.ązla226-2-42;képviseli: Balogh József es śzulyovszky Gábor önálló képviseletľe jogosultügyvezetők) részére, iľoda és rakt1r tevetenysej ek cé|jara, li.leei,-rtnó + ÁFAbér|etÍ díj + |ę1i2iizemi és külcinszoJgá|tatásijĺ.;uŕ.i.,,.gen' amennyiben a PedľanoConstľuction. Hungaľy Kft. saját kóltség; ;"álňlja a helyiség (ĺíram szo|gźitatáskialakítását) felúj ítását.

Felelős: Józsefuríľosi GazdáIkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHatándő: 20 1 6. augusztus 22.
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2.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Tömő u, 32-38. szám a|atti,36|39/1/Nzhľsz.-li,183 m2 alapteniletiĺ, üres, önkoľmĺínyzati tulajdonú, utcai (és kapualjból ismegközelíthető) bejáľatú, füldszinti, ry- í*a. .e5.ĺ. a szoigá|őľ'"li.ěg ťe|ujításához.Felelős: Józsefviírosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.,ugyong*dálkođási igazgatőjaHatánd(5 : 20 I 6. auguszt:lls 22.

3.) Pedľano Constľuction Hungary Kft. a béľleti jogviszony időtaľtama a|attbérbeszrímítási igénnyel nem élĹet, továbbá az á|ta|a eszközĺjlt beruhŁásokellenéľtékét 
.az 

.pnkormányzattől semmilyen jog.ĺ*en nem követelheti a bérletijogviszony alatt és an,kijveiően sem.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazdá|kodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHatáľidő : 20 1 6. augusztus 22.

4.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t ahatérozat |.)-2.)pontja szerintibéľleti szerződés megkcitésére, amelynek feltétele, hogy 
,*, 

ő";ä;á";;;tulajdonában á|Ió nem lakás c€.|1ára szoigá|ő treiý1seget béľbeadásának feltételeiľolsző|ő 3512013. (vI.2O.) önkoľmányzati rešdebt |í, $ (4) bekezdése alapjá nkozjegyzóelőtt egyoldalú kĺitelezettségvá||aĺási nyilatkozat aléirását, valamint a rendelet 14. $

'ę]':ffi.'Íäe 

szeľint 3 havi bérleti aĺjnat *.gĺ.l"lo ovaaet ń"gi,'"te. ét váI|a\aä

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kĺizp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHatĺĺridő: 20|6, szeptember 30.
A döntés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Józsefuiírosi GazđáIkodási Közpo ntZrtA lakosság széles kĺjľét éľintő dĺintések 

"sóténjauaslata 
a kozzététe|módjĺíra

nem indokolt hirdetőtáblĺán honlapon ĺ1 l
Budapest, 2016. augusztus 16.
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