
ELŐTERJESZTES
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. auguszťus 29-i ülésére

Táľgy: A Red Loft Invest Kft. béľbevételi kére|me a Budapest vlil. keľület, Nap u. 10.
szám a|atti üľes, önkoľmányzatĺ tulajdonú nem lakás céljáľa szolgálĺó
helyiségľe

Előteľjesaő: Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., Farkas oľs vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Kubát Sandoľnéľeferens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tĺíľgyalni.
A dönté s e l fo gadásĺáh o z e gy szeru szav azattobb s é g szüks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a diĺntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A 
' 
Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľményzat (a továbbiakban:

onkormanyzat) tu|ajdonźi képezi a Budapest VIII. keľiilet, Nap u. 10. szźlm a|atti,
35624l0lV1 hľsz.-ú, utcai bejríľatú, pinceszintĺ, 146 m2 alapteľĹilětÍĺ nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiség, amely az ingatlan-nyilviíntartásban Ĺizlet besorolással szeľepel (bejźrat a
Kisfaludy utcából).

Az ÖnkormźnyzatiHźnkeze|ó Iľoda a helyiséget 1998. szeptember 07. napjanvette biľtokba.A helyiség műszaki á||apota rossz' (2) besorolású, a helyiségben a fáinedvesség 2,0 m
magasságú, teljes felújítást igényel. Elektromos és vizőravan' a gázvezeték|eágazásĹiépítu.,
de génora nincs. A helyiség jelenlegi á||apotábanľendeltetés szęríihaszná|atranem alkalmas.
Avízőrás helyiség uténaz onkoľmányzat34.030,. Ft/hó k<jzös költséget f1zet.

A Red Loft Invest Kft. (székhely: |2|2 Budapest, Tiboľc u. 22.; cégsegyzékszám:01-09-
199903, adőszźtm..25|04022.2-43;képviseletľe jogosult: Vĺjrös Szabolđś Gérgely ügyvezető)
kéľelmęt nyújtott be a fenti pincehelyiség bérbevételéľe raktározásĺ tevékenýsé g ěéli*". n
kérelemhez szĺfüséges iľatok becsatolásra kerültek.

A kérelmező béľleti díj ajanlata: 12.000,-Ft/hó+ÁFA.

Tekintettel aĺľa,hogy a helyiség jelen állapotában ľendeltetésszeľuhaszná|atranem alkalmas,
a kére|mezó a felújítási munkálatok összegére bérbeszámítás megá||apÍtźtsát kérte. A
kéľelemhez csatolt költségvetés alapjĺĺn a felújítás várhato bruttó ĺisszege l.zgą.tąz,-pt.
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Az Ingatlanszo|gáItatásí Iroda a beadott költségvetés alapjĺán a felújítási munkálatok
ö s s ze gének b éľb e szám itźlsár a az a|ábbi j avas l atot tette :

Bérbeadrira tartozó munkák: anvag munBadíi
1. Felvonulás, deponálás, anyag

2. Sitt konténeres szállítás

3, Vakolat lęveľése

4. Aljzatbeton készítése

5. Szárítő vakolat készítésę

90.000,-

15.000,- 20.000,-

26.000,-

116.000,- 203.000,-

102.300,- t76.700,-

6. Vakolat iavítás |I.f50^- 27.000.-
összesen: 244.550,- 542.700,.

Bérbeszámítási javaslat (anyag+munkadíj) tĺsszesen: 787.250,-Ft + ÁFA, azaz999.808,.
Ft

Az Avant.Immo Kft. (Bártfai Lász|ő) á|ta| 2016. június 01-jén készitett és Gódoľ Lźsz|ő
fiiggetlen szakértő á|ta| 20|6, augusztus l-jén jóváhagyott értékbecslés szeľint a helyiség
foľgalmi értéke 14.280.000'- Ft (97.808,- Ft/m2). A forgalmi éľték IOO %-ának figyelembó
vételével, a helyiségben végezni kívánt rckttnozás tevékenységhez tartoző 6 %o-os szorzóva|
számított havi nettó bérleti díj 71.400.. Ft.

A248/2013. (VI.19.) sztlrÍl képviselő-testületi hatálrozat 8. a) pont rendelkezése szerint az
tiľes, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén a béľleti díj
önkoľmanyzati érdekből legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. Az így csökkentett bérleti díj nettó
összege 35.700'. Ft lęnne.

Nem javasoljuk a fenti helyiség szźrritott béľleti díjon tĺiľténő bérbeadását, mivel a
pinceszinten elhelyezkedő helyiség műszaki źi|apota ezt nem indokolja, és a biľtokbavétele
óta éľdeklődés nem volt rá.

Javasoljuk a helyiségek béľbeadását a Red Loft Invest Kft. ľészére raktćtrozási tevékenység
cé|játa hatátozat|an időre, 30 napos felmondási hatĺíľidővel, 35.700,- Ft/hó + ÁFA bérletĺ,
kozuzemi és különszolgáltatási díjak cisszegen, 3 havi óvadék megfizetésének, valamint a
kozjegyzĺĺi okirat elkészítésénęk kötelezettségével. Javasoljuk a csökkentętt bérleti díjon
történő béľbeadást, tekintette| ana, hogy a helyiség a pinceszinten helyezkędik el, és a
biľtokbavétel óta nem volt érdeklődés rá.

Javasoljuk azIngat|arlszo|gáItatźlsi Iroda által javasolt, a béľbeadót teľhelő munkálatokľa eső
bruttó 999.808,- Ft (7s7.250,- Ft + 212.558,- Ft ÁFA) felújítási kciltségľe megállapodás
megkötését, és a bérleti díjba 36 hónap alatt töľténő beszámítását, amennyiben a k&e|mező a
megállapodás megkĺitését kĺivető 6 hónapon belül az áta\akitást és felújítást érintő
teľvdokumentációkat benyújtja, a felújítási munkiíkat e|végzi és azok a benyújtott szźtrllźl<
a|apj án |eigazo|ásta keľülnek.

A megállapodás 36 hónapra történő megkötésével havonta 2|.868,- Ft + ÁFA összegben
szĺímolható el a felújítási kĺĺltség, a fennmaľadő 13.832,. Ft + ÁFA összeg a béľlőt terheli
bérleti dij fizetési kcitelezettségként.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz és a bérbeszámítás engedé|yezéséhez bérbeadői
dcintés szükséges, amely döntés meghozata|ára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása 1/
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Amennyiben a helyiség bérbeadásához és a bérbeszárnításhozaz onkormźnyzathozzájźru|,
ugy a béľlő elvégzi a bérbeadőra vonatkozó felújítási munkákat, növeli a helyiség értékét.,
illetve a bérbeszámítási időszak letelte után béľlő a tevékenységének végzése kĺjzben hosszú
távon folyamatosan ťlzeti a bérleti díjat, amely bevételt jelent a tulajdonos onkoľmányzat
szétmára.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is k<izös
költség fizetési kötelezettség terheli és a helyisé gek á||agatovább romlik.

A határozati javaslat elfogadása a 20|6. évi bérleti díj bevételt negatívan, a bérbeszámítási
idő szak leteltét kövętően p ozitiv an befolyásolj a.

A dtĺntés péĺuugyi fedezetet igényel, amely az onkoľmźnyzat 20|6. évi költségvetésében a
11602 _ Helyiség bérleti díj béľbeszámítás címen rendelkezésľe áll.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

Az onkoľmćnyzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) önkoľmĺĺnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $(1) bekezdése a Képviselő-testĹilet _ a ľendeletben meghatározott feladat- és hatáskciľ
megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A Ręndelęt 4. $ (2) bekezdése a|apjan bérbe adható a helyiségben folytatni kívánt
tevékenység cé|jara á||apotáná| fogva haszná|hatatlan helyiség is, ha a rendeltetésszeni
'hasznźiatravaló alkalmassá tételét a bérlő vállalja.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak
méľtékéről a bérlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat
ńszérő| történik az ajttn|attéte|' a helyiség béľleti díjának mértékét a Képviselő-testiilet
határozatában megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A hatáskönel rendelkező
bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő-testiileti határozatban foglaltaktól
csak akkor téľhet el, ha a kérelmező bérleti dd ajanlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését
mege|őzoen köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megťlzetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapjĺĺn a bérleti szeruódés megkötését kĺivetően
közjegyzíő előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatk ozatot a|áími.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) száműhatfuozattnak (a továbbiakban: Határozat)II.
fejezet 7. pontja éľtelmében a helyiség béľlęti díjának a|apjáu| a helyiségeknek a jelen
hatérozat és a Kt. más hataĺozataszerint aktua|izá|tbeköltözhető forgalmi éľték szolgál.

A Hatźtrozat 8. a) pontja a|apjan a helyiségben végezni kívánt tevékenység
f,lgyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatátozása, araktźrozźtsi tevékenységhez tartoző
szorző 6 Yo.

AHatározat 3l. pontja éľtelmében a béľleti díj méľtékéről, és megťrzetésének ütemezéséľól,
vagy bármilyen más béľleti díjat érintő kéľdésben bérbeađói döntésre van sztikség a
bérbeadással megbizot| vagyonkezelő szervezet javas|atára az onkoľmánýzat
Tulaj donosi/Béľbeadói j ogokat gyakorló szervezete dönt.

AHatfuozat 34. porÍja éľtelmében a béľlő kéľelme a|apjan aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság hozzájarulhat abérbeadót terhelő munkálatok k<iltségének a béľlőt terhelő helyiség
béľleti díj ba töľtén ő beszźrníttstůloz,

A jelen pont szerinti hozzájáru|źls esetén az íľásbeli megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg, ha:

,4,



a) a béľlő az e|végezni kívrĺnt béľbeadót teľhelő munkálatok költségét előzetesen tételes
költségvetés benyúj tásával hitelt érdemlően igazo|j a

b) az épületen végzenđő munkálatokhoz a tźrsashazi a|apitó okirat vagy szervezeti és
működési szabá|yzatźnak ilyen értelmű kikcjtése esetén a tźrsasházi közgytĺlés
hozzź!ttruIt

o) a hatósági engedélyhez kot0tt munkálatok esetén azok elvégzésére jogerős és
végrehajtható építési (létesítési) engedély birtokában keniljön sor, továbbá a bér|ő
vál lalj a a hasznćtlatbav éte l i en ged él y me gszer zését

d) a bérlőnek a munkálatokĺól való megállapodáskor az onkoľmźnyzatta| vagy a
bérbeadó szervezettel szemben nem áll fenn leját bérleti díj és ęIlhez kapcsolódó
díj akkal összefuggő tartozása

e) a bérlő vá||a|ja, hogy a béľleti szerzodés mellett kózjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvál|a|ő nyilatkozatot tesz a saját költségén, amennyiben eÍTe a béľleti
j ogviszony alatt még nem keľült sor.

A Határozat 37. a) pontja alapján a bérbeadói jogkĺir gyakorlója jóvĺĺhagyás ával az írásbeli
megállapodást a bérlővel a bérbeadő szervezet köti meg a munkálatok mtĺszaki tarta|mfuő|, a
várhatő k<iltségeirő|, abeszćtmítható költségek legmagasabb mértékéľől és időtartamátóI, és a
munkálatok e|v égzésének hatáľidejéről.

AHatározat 39. pontja szeľint a béľleti díjba beszámítható költségeket úgy kell meghatározni
és havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése utźn ťlzetendő béľleti díjba
beszámítható kĺiltségek _ha a bérbeadói jogköľ gyakorlója másként nem dcjnt _ az a|ábbiak
szeľint téľüljenek meg a béľlők számára, figyelembe véve, hogy a megállapodás időtaľtama
nem tarthat tovább a bérleti jogviszony |ejáraténá|:

a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezęt és egyéni vállalkozó béľlő
esetében legfeljebb 4 év a|att,

b) magánszemé|y bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att,

Fentiek a|apjan kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

HatározatÍ javaslat

év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzdjdrzl a Budapest VIil. keľĺilet, Nap u. 10. szźlm a|atti,35624lOlNI hrsz.-tl, |46
m2 alapterületű, utcai bejźxatű, pinceszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásźúloz
határozat|an időre, 30 napos felmondási hataridővel a Red Loft Invest Kft. részéľe
raktźłrozás cé|jára 35.700,. Ft/hó + ÁFA bérletĺ díj + k<izüzemi és kĺilcinszolgźůtatźsi
díjak összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Hataridő: 2016. auguszfus 29.

2.) hozzlźjárul a Red Loft Invest Kft..vel történő megállapodás megkcĺtéséhez az |.) pont
szerinti helyiség tekintetében a bérbeadőratartoző felújítási munkĺĺk (felvonulás, deponálás,
anyag, sitt konténeres szállítás, vakolat leverés, a|jzatbeton készítése, szźrítő vakolat
készítése, vakolat javítás) bérleti dijba 36 hónap alatt töľténő bérbeszźrrlításhoz bruttó
999.808,. Ft azaz (787.250,- Ft + 2|2.558,- Ft Áľa'; összegben. Az e|számolás feltétele,
hogy a bérlő a megállapodás megkötését követő 6 hónapon belül a kcizmrĺvek tÍa]lakításat és
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felújítását érintő tervdokumentációkat benyújtsa, a fetújítási munkákat elvégezze, és azok a
benyújtottszźĺmléi<alapjánleigazolásľakeľiiljenek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 2016. augusztus 29.

3.) hozzlźjdrul ahattlrozat2.) pontja szerinti felújítási munkálatok elvégzéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|6. augusztus 29.

4.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat 1') pontja szerinti béľleti
szęrzođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat fulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
önkormányzati ľendelet 14' $ (2) bekezdése a|apjén 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyzó előtt egyoldalú
kcjtel ezettsé gvál lal ási nyilatko zat a|áir ásé/- v áIla|j a a leendő b érl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatráĺidő: 2016. október 31.

5.) fęlkéľi a Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt.-t a hatźrozat 2') pontja szeľinti
megállapodás megkotéséľe.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. októbeľ 3t.

A döntés végrehajtásátvégző szęwezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén javaslata a közzététe| mődj

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. augusztus 23.

KÉszÍľpľrB: JozsprvÁnosl GAZDÁLKoDÁSI KozpoNr Znľ.
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