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Előteľjesztő: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt, U) | ..l..'.. sz. napiľend

ELoTERJEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016, szeptembeľ 05-ei ü|ésére

Táľgy: Épít|ak Gľoup Kft. béľbevételi kére|me a Budapest vlil. keľü|et, József u. 42.szá'm a|atti ü ľes, tin ko r mány zati tu laj don r,i n em laká s cé|j á ra',olęeiĺ h e|yiségre

Előterjesztő: Jőzsefváľosi GazdálkodásiKözpont Zrt,,Farkasors vagyon gazdá|kodásiigazgatőKészítette: MolnárAttilánérefeľens
A napirendet nyilvános iilésen kelltárgyalni
A dönté s e l fo gadás áh oz e gy szerti szav izattöbb s é g szü ks é ge s

Tiszte|t Váľosgazdálkod ási és Pénzĺi gyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a döntés taľta|mának ľész|etes ismeľtetése
A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkorm ányzat (a továbbiakban: onko rmányzat)tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, József u. až. szélm a|atti, 35006/0//V25 helyĘziszámon nyilvántaftott, utca bejáratű, ftjldszinti,31 m2 ulupt.r.tii.iĺl;;|;;^,;;-nyi|vántartásban
üzlethe|yiség megnevezésű, nem lakás céljár a szo|gá|ó nelýiseg.
Az. onkoľm ányzati Házkęze|ő Iľoda a fenti he|yis éget fO|4. novembeľ |7. napjánvette birtokba.A jegyzőkönyv szerint a.he|yiség felújításľa szô'ul]ł<izepes (3) besorolású, iĺž- e,vil|anyórávalrendelkezik, gázcsonk ta|á|hatő benne, a fűtési ľendszeľ nem kęrült kialakíĺásľa , azonban a fűtéseIektľomos źramma| megoldható , így ahelyiség rendeltetéss zeríjhasználatra alkalmas.
Avízőrás helyiségľe az onkormányzatközös köItség fizetési kötelezettsé ge7.285,-Ftlhó.
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 125812015. (XII. 07.) számilhatfuozatá"ban nemjáru|thozzá a tárgyi helyiség bérbeadásáhoň New Addis Abeba Kft. ľészéľe.
A New Addis A9.P ĺľ. (székhely.: l0|3 Budapest, Fejér Gyĺiľgy u. 6, 3. em. 3.;cégtregyzékszám: 0I-09-273585; adőszám: 25410750,-2-4.|; képviseli: Kanzou Jamal Taherugyvezetó) ismételten bérbevételi kéľelmet nyújtott be é|elmiszerüzlet szeszáľusítássaltevékenységre a fenti helyiség vonatkozásában. Báleii díj aján|atot nem tett, ezérIa New AddisAbęba Kft. részére 20l6. július 05. napján hiánypót|ási ĺellrĺvast kü|dtünk, ame|yben kértük, hogya helyiségre tegyen bér|eti díj ajánlatoi.

Az.Ép.ítlakGroup Kft. (székhely: 1085 Budapest, Józsęf kľt. 69.; cégsegyzékszám: 01-09-278797;adószám: 25501728-2-42; képviseli: Gaspaľek Tiboľ ügyv ezeto) is nyújtott be kéręlmetTáľsaságunkhoz a tárgyi.helyiség szépségsáon cé|jáľa, töfté;ő béľbevételé ,ék" 
"elie,u. 

Béľ|eti díjaján|atoÍ. aKft.20|6. jú|ius l8-án tett 30.ó0o,- Ft/hď+ Áre o,,,"g..
A New Addis Abeba Kft. á|tal megadott címľől a |evél ,,elköltözött,, jelzéssel érkęzęttvissza és amegadott telefonszámon sem érhető el a cég. A New Addis Abeba Kft, a kérelem beadásátkövetően egyetlen alkalommal sem éľdek|ődoě, aztigy ellasa ĺelol.
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AzEpít|ak Group Kft. kérelmet nyújtott P" ?, onkormányzat tulajdonában álló Budapest VIII.kerület, Víg u' 28. szám alatti, 33 m2 alapteľiiletű urcai be.jĺĺľĺĺ ftildszintĺ helyiségľe isszepségsza|on céljára. A kérelem a|apján aTisne|t Bizottság a-20|6. auguszus 22-i u|ésén a826 / 20 | 6, (v ilI.fz.) szźtmű hatźr o zat{v a| hozzáĄ árult a béľbead áshoz.
A benyújtott iratok alapján megá"||apíthatő,hogy a kére|mező anemzetivagyonról sző|ő 2011. éviCxCu. tv. 3. $ (1) bekęzclés l.) pontja szęľiniźt|átható szeľvezetnekminđíil, ellene végrehajtás,
cscíd- és ťelszámo|ási eljárás nincs folyam atban.

A Grifton Pľoperty Kft. által 2O|4. december 30. napján készített és a Mozaik 8 Kft. tészéto|
.G9d9. Lász|ő fi.iggetlen szakériő á|ta| 2016' március 30-án aktu a|izéit értékbecs|és szeľint ahelyiség foľga|mi értéke 6.640.000,- Ft (f|4'|93,- Ftlmz). A helyiség bérleti Jĺ;u u ĺo.gulmi értékl00 %o-źnak figyelembevételével, az utcai helyiségben végezni kívánt íakossági kisipariszolgáltatás (szépségszalon) tevékenységhez tartőző 

-e ol,-o, szorzőva| számított havi nettóbérleti díj 33.200,- Ft.
Az Íires, legalább |.2.hőnapja, de legfelj ebb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft a|attihelyiség esętén a béľleti díj ĺinkoľma"y|t1érdekből l.gľ"l3.uu 30 Yo-ka| csökkenthető. Az ígycsökkentett havi nettó béľleti díj 23.240'-Ft.

Nem javaso|juk a helyiség bérbeadását a New Addis Abeba Kft. ľészére, tekintettel arra, hogymegkereséseinkre nem jelentkezett, sęm személyesen, sem telefonon nem érdeklődött abérbevételi kéľelmének ĺigyében a kéľelem beadásánäk idápontja óta, valamint a korábbi kéľe|meis azért kęľült elutasításľa, meľt az utcétban működő élelmiszerü z|etękműködésével kapcsolatosan
több lakossági panasz is felmerült.

Nem javasoljuk fenti helyiség bérbeadását
bérleti díjon, mive| azt a helyiség kerületen
sem indokolia.

az Epít|ak Group Kft. részére csökkentett számított
belüli elhelyezkedése, valamint a műszaki á||apota

Nem javasoljuk az Építlak Group Kft. á|tal ajánlott bér|eti díjon történő bérbeadást, tekintettel
aľra, hogy az nem sokkal kevesebb' mint a sżámított bérleti đí1 o,.,.g. és vélelmezhető, hogyamennyiben a kéľelmezőnek szándékában áll a helyiséget bérbe venni'-akkor a számított bérleti
díjon történo bér|eti szeľződés megkötését véi|a|jaa teľjme'o.
Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az Épit|ak Gľoup Kft. részéľ e határozatlan időre, 30napos fe|mondási idő kikötésével, szépségszáIon cé|jéta 33.200,. Ft/hćl * Áea béľleti díj +közuzemi és különszo|gá|tatási díjak össze8ęn, a r havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék
megťrzetésének és az egyo|dalú kötelezeuségvállalási nyilatko zat bér|ő áItali elkés zítésénęk
m e gá||ap ítása m e l l ett.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgĺló helyiség béľbeadásh oz bérbeadói döntés szükséges, ame|y dtintés
meghozatal ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása

A mielőbbi bérbe adásból befolyó bér|eti díj fedezné az onkoľm źnyzat közös kö|tség fizętési
kötelezettségét, azon felü| plusz bevéte|t is je|entene. A he|yiseg uerue adásáva| a bér|ő
gondoskodna a helyiség karbantartásáról és az á|iagmegóvásľó|.

Amennyiben az onkoľm áyv7at nem adja béľbe a helyiséget' kiadásként továbbra is kcjzös költségfizetési kcjtelezettség terhe|i, a helyiiég áů|aga ľómliř és az utcai elhelyezkedés önkényes
bekö|tözés veszélyét is ľejtheti magában,

ť^.|:::,:^,i 
javaslat elfogadása pozitívan beťolyásolja az Önkorm ányzat 20|6. évi bérleti díj

Devetetet.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.
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IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A lakások és helyiségek bér|etére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó
szóló 1993. évi LXXVIII' töľvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jfua szo|gěiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szó|ő 3512013. (VI. 20.) önkoľményzati 

'"ňd"I"t 
(a tóvábbiaŕua"inenoelet) 2. $ (l)bekęzdése éľtelmében a Képviselő-testiilet (a tôvábbiakban: Kt.) _ a ľendeletben meghat trozott

feladat- és hatáskör megosztás szęrint - önkoľmányzati bérbeadói döntésre a Váľosgu,dáIkodĺsi
és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel.

A Rende|et l4. $ (l) bekezdése a|apján, új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéľő|
a bérlő kiválasztása soľán kell megá||apodni' Amennyiben az ÖnŔo.-enyzat ńšzérő|tciľténik az
aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testület hatirozatéban megállapított
bérleti díjak alapján kell meghatározni.

A hatáskörrel ľendelkęzo bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő-testületi
határozatban fogla|taktó| csak akkor térhet el, ha a kérelmező běrleti díj ajánlatot tétt.

A Rendelet l4. $ (2) bekezdése a|apján, a leendő bér|ő abérleti szerzodésmegkötését megelőzően
kcĺteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megťelelő összeget óv|aekkent mĘfizetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján a béľleti szeľződ?s megkotésé1 követően közjegyzi5 e|őtt
e gyo I d a l ú köte l ezett sé gvá l l a l ás i ny i|atkozatot a|áími.
A Képviselő-testület 248/2013. (VI. l9.) számű határozatának (a továbbiakban: Kt. határozat) 7.
pontja éľtelmében a' helyiség bérleti díjának a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határo zat és a
Képvise|ő-testület mźshatérozata szerint aktua|izźit_bekoltcĺzhótő fäľgalmi éiék szo|gźů,
A Kt. hatáľozat 8. a) pontja a|apján a helyiségb en végezni kívánt tevékenység figyelembevéte|ével
történik a bérleti díj meghatátozása, az utcai, ftildszinti helyiségben łegé,"í.uĺ,ánt lakossági
kisipari szolgáItatás (szépségsza|on) tevékenységhez tartoző ueiletioĺ.; ,,o,-^ 6yo.
A Kt. haÍározat 8. a) ponda a|apján az iires, legalább 12hőnapja, de |egfeljebb24hónapja nem
hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj ĺinkđľmány,ítieraetuol legľe.Ueuu :o
%o-ka| csökkenthető.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

egyes szabályokró|
ťelek a helyiségbér

Határozatijavaslat

nap) számú Y áttosgazdál lkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) nem jáľu| hozzá a Budapest VIII. keľÍi|et, József u, 42. szám alattta|á|hatő,35006/0/A125
hrsz.-ú, 3| m2 alapterülettĺ, utcai bejáratű, ftjldszinti, nem |akás cé|jźra szo|gä|ő helyiség
béľbeadásához a New Addis Abeba Kft. részéľe.

Fele|ős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazd,á|kodási igazgatőja
Határidő: 20116. szeptember 05.

2.) nem jáľu| hozzá a Budapest VIII. keľiilet, József u.42. szálm a|attta|źilhatő,35006/0;Alf5
hľsz.-ú, 3| m2 alapterületri, utcai be.iáľatú, fijldszinti, nem lakás cé|jára szolgá|ó he|yiség
béľbeadásához, az Epítlak Gľoup Kft. által aján|ott 30.000,-Ft/ho + ÁľÁ ncľrcii aĺj
clsszegen.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. szeptembeľ 05.
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3.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, József u. 42. szám alattta|á|hatő,35006l0/N25 hľsz.-ú, 31 m2 a|apterĹiletű,. utcai bejáratú, ftjldszinti, nem lakás cé|jáia szo,|gá|ő helyiségbérbeadásához hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötés ěve| az Epítlak GľoupKft. (cégiegyzékszám: 01 09 278797; 
'żékh.ly, 

1085 Budapest, József krt.69.;képvise|i:
Gaspaľck Tiboľ iigyvezető) részére szépségszalón tevékeny ség cé|jára33.200,- Ft/hó + ÁFAbéľleti dij + 1ę571i,emi és kiilönszolgátäĺĺsIa1* osszegen.

Fele|ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdát|kodási igazgatőja
Határidő : 20 1 6. szeptembęr 05.

4.) felkéľi a Jőzseťvátosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a határozat 3.) pontja szerinti bérletiszerződés megkötésére, amelynek feltétele' hogy az onkoľmány,uí iląäi"ában álló nem|akás céljáľa szolgá|ó helyiségek bérbeadásáInak feltételeiľől szóló šsnols' (VI. 20.)önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak ńgfelelő óvadékmegfizetését, valamint a |7. $ (4) bekęzdése a|apjtn közjegyző e|őtt egyo|da|ú
köte l ezettségvál l al ás i nyi l atkozat a|álr ás át v á||a|j a a leendő béľ| ő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdét|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 3 1 .

A döntés végľehajtásátvégzó szęrvezetiegység: Józsefváľosi Gazdálkod ásiKözpontZrt,A lakosság széles körét érintő döntések.séiénjuua'|ataaközzé,i,"|-oąi,p/ ,"'
nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2016. augusztus 30.

igazgatő

KÉszÍrprľp: JózspľvÁnosl GezoÁlropĺsl rozpoNrznr
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