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ELoTERJESZTÉs

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 2O16. augusztus 29-ei üléséľe

Tárgy: Az Ahmed & Anita 2010 Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĺilet,
NépszÍnház u. 49. szám a|atti üľes, iinkoľmányzati tu|ajdonri, nem lakás cé|jára
szolgáIó helyiség béľbeadása vonatkozásában

E|őterjesztő: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Farkas Öľs vagyon gazdźikodási igazgatóKészítette: KubátSándornéreferens
A napirendet nyilvános Ĺilésen kelI tárgyalni.
A döntés e l fo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbség szüksé ges'

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Fováľos VIII. kerüIet Józsefuáľosi Önkoľmányzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
tulajdonát képezi a Buda^pest VIII. keľület, Népszínház u. 49. szám a|atti,35|O|/O:A/7 hršz.-il,
üres, utcai bejáratis, 43 m2 ftjldszint és 16 m2 pĺnceuol álló, összesen 59 m2 álapterületű nem |akás
cé|jélra szo|gá|ó helyiség, a társasházi kĺjzös tulajdonból hozzá tartoző zjolto.ooo tulajdoni
hányadda| együtt, amely az ingat|an-nyitvántartźtsbaň üzlet megnevezéssel szerepel.

A tátgybani helyiség a Kisfalu Kft. onkoľm ányzati Házkezę!(5 iľoda által 2013. augus ztus 22-én
keriilt birtokbavételre. A helyiség á||apota közepes, (3) műszaki besorolású, felújítandó,
rendeltetéss zedj használatľa alkalmas.

A helyiségľe 20l5. július 06-án bérbevételi kérelmet
Yátosgazdá,lkodási
hozzá,

és Pénzügyi Bizottság vPB 955/20t5.(x.14.) szźmil
nyújtott be, me|yhez a

határozatźtban nem j áru lt

Az Ahmed & Anita 2010 Kft. (székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony u,2.,9. em. 38;
cégegyzékszám: 0l-09-995265; adószám: 22700667-2-aż; képviseli: Al Ńabhan Trad önálló
képviseletre jogosult ugyvezeto) béľbevételi kérelmet nyújtott ie a tźrgyban megjelölt helyiség
üzleti tevékenység, cipő és táska értékesítés céljáľa töľténő bérbevétďe irźnt. A kérelemhez
szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelmező béľleti díj aján|ata:40.000,- Ft/hó+ Ápe.

Ą nem vízőrás helyiség után az onkoľmányzatnak a Társasház irźnyźhan fennálló k<jzös kĺiltség
ťlzetési k<jtelezettsé ge 1 6.520,- Ft/hó.

A GRIFTON Propeľty (Toronyi Feľenc) á|ta| 2015.januáľ 30. napján készített és a Mozaik 8 Kft.
részérő| Gódoľ Lźsz|ő fiiggetlen szakért(5 źůta|20|6. augusztus 0í. napján aktua|izá|téľtékbecslés
szeľint a helyiség forgalmi éľtéke t0.000.000,- Ft (200.000,- Ft/m). A helyiség béľleti díja a
forgalmi érték 100 %o-ának figye|embevételével, az uz\eti tevékenysége|<hez tartoző 8 %-os
szotzőva| számított havi nettó béľIeti díj 66.667,-Ft.

Az üľes, Iegalább 6 hőnapja, de legfeljebb |2 hőnapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alattí
helyiség esetén abér|eti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 20 %o.ka| csökkenthető. Az így
csökkentett nettó havi béľleti díj: 53.333,- Ft.
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Nem javasoljuk a fenti helyiség csökkentett béľ|eti díjon töľténő béľbeadás át az Ahmed & Anita2010 Kft. részére, mivel azt sem a he|yiség miĺszaki állapota, sem a kerületen belülieIhelyezkedése sem indoko|ja.

Javaso|juk a Budapest VIII. kerület, Népszínhźzu' 49. sztnn a|atti,35101/O/A/7 htsz.-Ĺl,59 m2alapteľületű, üres, utcai bejáratű, ft'Idśzint + pince nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyíség,
béľbeadását az Ahmed & Anita 2010 Kft. részéie hatźlrozat|an időre, 3b napos felmondási időkikcitésével kęreskedďmi tevékenys ég (uz|et, cipo ćs táska éftékesítés) céljár a, a számított bér|etidíjon, azaz 66.667,- Ft/hó + Ár.a bérleti díj + 11677,emi és kĹi|önszoígálátasĺ díjak osszeg en, a 3havi bruttó béľIeti díjnak megfe|elő ovaáek megfizetésének, és kozjegyző e|őtti egyoldalú
kötelęzettségvátlalási nyilatkozat bérlő áttali eIkészÍt?sének kcjtelezettsége mellett.

il. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|EáIő helyiség bérbęadáshozbérbeadői döntés sziikséges, amely döntés
me ghozata|ár a a T isztelt B izottság j o go su l t.

III. A dłintés célja, pénzĺĺgyi hatása

A mielőbbi bérbe adásbóI befolyó bérleti dij fedezné az onkormányzatközös köItség fizetésikĺitelezettségét. A helyiség mielőbbi bérĹe ad'ásáva| a bérlő gondoskodna a helyiség
rendbehozata|árő|, karbantaľtásáról, és a helyiség á||aganem romlana tovább.
Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget.az onkormányzaÍ., kiadásként továbbra is közos kö|tség
fizetési köte|ezettség terheli, a helyiség állaga tovább .o'ntil..
A hatátozati javaslat eIfogadása minimálisan, de pozitívan befolyá so|ja az onkormány zat 20|6'
évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzúgyi fedezetet nem igénye|.

IV. JogszabáIyi kiiľnyezet

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésĺikľe vonatkoző egyes
szóló 1993. évi LXXVilI. tcirvény 38. $ (1) bekezdése éľte|mében a felek a
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szőlő 35/20t3. (u. 20.) önkormányzati 

'.ňd.I"t 
(a továbbiaŕban: Renaelet) 2. $ (1)

bekezdése értelmében a Képvíselő-testĺilet (a tôvábbiakban: Kt.) _ a rendeletben meghat ározott
feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási
és Pénzügy i Bizottságélt j ogosítj a fel.

A Rendelet l4. $ (1) bekezdése a|apján, új bérbeadás esetén a he|yiség bérleti díjának méľtékérő|
a bér|ő kiválasnása során kell megállapodni. Amennyibęn az onĹo.ňĺny zat réšzérő| torténik az
ajánlattéte|, a helyiség bérleti díjának mért€két a Képviselő-testĹilet hatirozatában megá|lapított
bérleti díjak a|apjźln kell meghatérozni. A hatáskĺirról rendelkező bizottság a bérbeadói döntés
meghozata|akor a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akřoľ térhet e|, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján, a leendő bérlő a bérleti szerződésmegkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľIeti díjnak megfe|elő összeget ovä,dekent megfizetni,
valamint a 17. $ (4)bekezdés alapján a bérleti szeľződĚs megkötésé.-t kĺjvetően kozjegy:ző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot aláírni.

A Képviselő-testüIet 248/2013. (VI.19.) számű határozatának (a továbbiakban: Kt. határozat) 7.ponda értelmében a. helyiség bérleti díjának a|apjáu| a helyiségeknek a jelen haĺíľo zat és a
Képviselőtestiilet máshatározata szerint aktua|izá|t-bekĺĺltĺlzhětő fóľgalmi eieue szolgá|,

A Kt. határozat 8. a) pontja a|ap1án a helyiségb en végezni kívánt tevékenység figyelembęvételével
történik a bérleti díj meghatározása, utcai fijldszin1i helyisegben történo 

-l.e.ě.teaelmi 
(tizleti)

tevékenységekheztaťtozőbérleti díiszorzô8%o. /
, t, fĺ,

szabá|yokrő| 
'

helyiségbér



Fentiek alapján kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntésétmeghozni szíveskedien.

Határozati javasIat

.év. (...hó....nap) számú Yárosgazdálkodásí és Pénzügyi bizottsági hatźrozat

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

l.) nem járu|.hazzá a Budapest VIII. keriilet, Népszínház u. 49. sztlm a1atti,3510l /0/A/7hľsz.-ú, 59 m2 alapterületű, üres, önkormány'uiĺ tuiujdonú, utcai bejfuatu, ftjldszint + pincenem lakás céljźra szolgá|ő helyiség bérbeadásáh oz,Iłaűrozatlan idő"re, 30 napos felmondásiidő kikötéséve| az Ahmed & Anita 2010 Kft. (szeĹhely: t 108 Budapest, Gőzmo zd,ony u. 2,
2. .'' 38. cégjegyzékszám: 0|-09-995265; adőszám:2270O667-2-aź; képviseli: Al NabhanTrad önálló képviseletľe jogosult iigyvezető) részére kereskedelmi tevékenys ég (uz|et,cipő éstáska értékesítés) céljára, 40.000,-Ftlhő + ÁFA béľleti díi + kőzíjzemiés kĺilc;nszolgáltatási
díjak összegen.

FeIeIős: JózsefVárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augu sztus 29.

2.) hozzájáľul a Budapest VIII. keľüIet, Népszínház u. 49. szám a|atti,351O1/O/A/? hrsz.-
ý,.59 m2 alapterületĺĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ftjldszint + pince nemlakás céIjára szo|gá|ó helyiség béľbeaáásához,-határozatlan időre, :ô nupo' ťelmondási időkikĺitésével az Ahmed & Anita 20ľ Kft. (székhely: I l08 Budapest, Gőzmozdony u.2. 9.
1m. 38. cégtregyzékszám: 0|-09-995265; adőszá^i zzĺooaaĺ.z-ą2: képviseli: Al NabhanTrad önálIó képviseIeĺe jogosult úgyvezető) részére keľeskedelmi tevékenység (üzlet, cipő és

11'ľ ľĽĽsítés) céljára , 66.667,-Ftlhő + Átr'A norleti díj + kozuzęmi és ktilcinszolgáltatási
ouaK osszegen.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 29.

3.)felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt,-t ahatározat 2.) pontja szerinti béľleti
szęrzódés megkiitésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmány zat ti|ajďonában álló nęmlakás céIjára szotgőt|ő helyiségek béľbeadásának feltételeirői sző|ó 35/20|3. (VI.20.)
önkormányzati 

. 
rendelet |7. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú

kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírésát, valamint a reńáelet |4]š7ź) bekezdése szęrint 3havi béľIeti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá\|aljaa Ieendő bérlő.
Felelős: Józsefuárosi.Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdá|kod ási igazgatőja
I{atáľidő: 2016, október 3l .

A dĺintés végrehajtlĺsátvégzo szętvezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkod ásiKőzpontZrt
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a köZzététę| nődjáý 7/nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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Budapest, 2016. augusztus 23.
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