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ELOTERJESZTES
AYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20|6. szeptembeľ 5-ei üléséľe

Táľgy: ónodi Sándoľ egyéni váů|a\kozó béľbevételi kéľe|me a Budapest VIII. keľület, Lutheľ u.
1/A. (Rákóczi Űtt 57.) szám alatti iinkoľmányzati tu|ajdonú nem |akás cé|jára szolgáló
helyiség vonatkozásában

E|őteľjesztő: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,Farkas oľs vagyon gazdét|kodálsi igazgatő
Készítette: MolnárAttilánéreferens
A napirendet nyilvános ülésen kell ťárgya|ni.
A d önté s e l fo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb sé g szĹiksé ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi Önkoľmányzat (atovábbiakban: onkoľm ányzat) tulajdonát
képezi a Budapest VIII. keľii|et, Lutheľ u. 1/A. (Rákóczi út 57.) szźlm a|atti 34637/0/A/117 hrsz.-ti,
42 m2 alapterü|etű utcai bejáľatú, fijldszinti, nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség, ame|y az ingat|an-
ny i|v źtntartéts ban üz I eth e l y i sé g m e gnev e zé s se l szeľep e l .

Az e|ozményekhez tartozik, hogy a helyiségľe 2010. novembeľ l0-én határozott idejű béľleti szerződést
kötöttünk onodi Sándoľ egyéni vállalkozóva|20|5. decembeľ 3l. napjáig.

Tekintettel arľa, hogy onodi Sándoľnak a szerzodés fenná||ásának időszakában díjhátľaléka, valamint
késedelmi kamat tartozása is ke|etkezett, ezért a béľleti szetződés meghosszabbítźsźra nem volt |ehetőség.
ónodi Sándor a béľleti szerzodés megszűnését követoen a helyiségrě a bér|eti díjja| megegyező összegi
hasznźiati díjat fizet, az idokozben keletkezett tartozäsát rendezte. Ezt követoen 2016. augusztus 03-án
kérelmet nyújtott be a helyiség ismételt béľbevételéľe hangszer adás-véte|, kölcsĺjnzés és javítás
tevékenység cé|jára, valamint űj szerződés megkötéséľe vonatkozőan. A kéľelemhez a szükséges nullás
igazolásokat becsatolta.

A vízőtźs helyiség utźn az onkoľmányzat k<jzös kĺiltség fizetési kötelezettsége 5.85l,- Ft/hó.

A Gľifton Pľopeľty Kft. á|tal készített és a Mozaik 8 Kft. ľészéről Gódoľ Lász|ő fiiggetlen szakért(j á|ta|
20|6. május 09-én aktual'izéilt éľtékbecslés szeľint a helyiség foľgalmi éľtéke 10.940.000.. Ft (260.380.-
Ft/mz). A he|yiség bérlęti dija a foľgalmi éľték l00 %o.ának figyelembevételéve|, az utcai bejfuattl
helyiségben végezni kívánt nem nevesített, szeszárusítást nem taľtalmazó tevékenységi köľök esetén 8 7o-
os szorzóval számított havi nettó bérleti díj 72.933' -Ft.
Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását ónodi Sándor egyéni vá||a|koző részére határozat|an időre, 30
napos felmondási idő kikötésével hangszeľ adás-vétel, kölcsönzés és javítás tevékenység cé|jára 72.933,-
Ft/hó + AFA béľleti díj +kozuzemi és kĺilönszolgáltatási díjak összegen,a 3 havi bľuttó béľleti díjnak
megfelelő óvadék megÍizetésének, és az egyo|da|ú kötęlęzettségvál|alási nyilatkozat |eendő bér|ő á|tali
elkészítésének megállapítĺĺsa mellett.
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il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadáshoz béľbeadói döntés szükséges, amely döntés
me ghozata|źr a a T isztelt B i zottság j o gosult.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A béľbe adásból befolyó béľleti díj fedezné az onkoľmőnyzat közös költség fizetési kötelezettségét és
plusz bevételt is jelentene. A helyiség bérbe adásával a bérlő gondoskodna a helyiség karbantartásĺiol es
állagmegóvásáľó|.

Ahatźĺrozatijavaslat elfogadása pozitívan befolyásolja azonkormálnyzat20|6. évi béľleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezętet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegenítésĹikre vonatkozó egyes szabá|yokról szóló l993.
évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiiégbéľ össżegében szabadon
áIlapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35l20l3. (VI. 20.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése
éľtelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben meghatźrozottfeladat- és haüásk<jľ
megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáryát
jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján, rij béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéľőI a bérlő
kivźúasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzai részéről t-oľtenik az aján|attéte|, a
helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület hatfuozatéhan megállapított bérleti aĺiuu ulupjĺ^
kell meghatározni. A haüískörľel ľende|kező bizottság a bérbeadói di'ntéi méghozatalakor a képvise|ő-
testületi hatátozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kéľelmező béľIeti díj ajánlatot tett.

A Rende|et l4. $ (2) bekezdés a|apjźn, a leendő béľlő a béľleti szeruodés megkötését megelőzően köteles
a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valámint a l7. $ (a)
bekezdés a|apjén a bérleti szeľződés megkötését követően közjegyzo etőtt egyoldalú
köte lezettsé gvál I a| ási nyi l atkozat ot a|őími.

A Képviselő-tęstülęt 248/20|3. (VI. l9.) számű határozatának 7. pontja éľtelmében a helyiség béľleti
díjának a|apjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-testület más hatáľozati szeńnt
aktua|izźilt beköltözhető forgalmi éľték szolgěi. Ahatźrozat 8, a) pontja a|apjźn a helyiségben végezni
kívánt tevékenység figyelembevételével tĺjrténik a bérlęti díj meghaĺározása, ne1n nevesitettievékenýségi
körök esetén a bérleti díj szorző 8 %o,

Fentiek a|apjźtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbęadásáva| kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó.'..nap). számú Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') hozzájźru| a.Budapest VIII. kerület, Lutheľ u. 1/A. (Rákóczi út 57.) szám a|atti,34637l0/Nl|7
hrsz.-il, 42 m2 alapteľületĹĺ önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, Ířjldszinti, nem lakás cé|iára
szolgáló helyiség bérbeadásához' hatáľozat|an időľe 30 napos ťe|mondási idő kikĺjtésével ońodi
Sándoľ egyéni váI|a|kozó részére hangszeľ adás-vétel, kölcsönzés és javítás tevékenység cé|jźra
72.933,- Ft/hó + Áľa, béľteti díj + közüzemiés kiilĺlnszolgáltaĺísi díjak ĺĺsszegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.. vagyongazdźl|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptembeľ 05.
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2.) felkéľi a Iőzsefvźłrosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t a hatźtozat l.) pontja szeľinti bérleti szeľződés
megkötésére' ame.lyl+ feltétele, hogy a leendő bér|ó az onkoľmeíýzat iulajJonában álló nem lakáscé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának fe|tétęleiről szóló 35ĺ2u3. ýĺ. zo.; onkoľmányzati
ľendelet 17. $ (4) bekezdése a|apj.őn vá||a|ja kozjegyzó előtti egyolaalĺ totáezettségvállalási
nyi|atkozat a|áírźsétt, valamint a rendelet 14' $ (2) uěr<eźaes szeľint í-navĺ bérleti díjnak ňegľelelo,
ovadek megÍizetését.

Felelős: ló,seJá,o,i. Gazdálkodási Közpon t Zrt. vagyongazdálkod ősi igazgatőja
Határidő: 2016' októbeľ 3t.

A döntés végľehajtásátvégzó szewezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkod źlsiKözpontZrt
A lako sság szé les koľét éľintő döntések esetén j avas |ata a kózzététe l módj áľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 201 6. augusztus 3 l.

oľs
kodási igazgatő

KÉszÍľprľp: JózsppvÁnosI GazoÁl-rooĺslrozpoľrznr
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