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Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismertetése

+ Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban:
onkormányzat) üJ|ajdonátképezi a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u. 60. šzrám (Losonci tér
felől közęlíthető meg) a|atti,35728118/N|95 hľsz.-ú, 52 m2 alapteľületiĺ, tires, utcai bejiíľatú,
ftildszinti, nem lakás cé|jfua szolgáló helyiség, amely az ingat|an-nyilvántartásban iľoda
megnevezéssel szeľepel.

A fenti helyiség 2014. augusztus 14-én keľtilt biľtokbavéte\re, a helyiség jó állapotu, (4)
besorolású' valamennyi kĺjzmúvel rendęlkezik, távf,ĺtéses, rendeltetésszerri haszntiatta
alkalmas.

A helyiség után az Önkormányzat kĺjzös költség fizętési kĺitelezettsége ĺjsszesen
17.992,- Ft/hó.

A Koczka és Táľsa Szolgáltató Bt. (székhely: 1083 Buđapest, Losonci tér 4. lO. em. 42.;
cégsegyzékszélrl: 0I-06-759|7I; ađőszźlm 21805422-2-42; képviseli: Aczé|né Koczka
Viktória Edit ügyvezető) 20|6. februĺáľ 10-én béľbevételi kérelmet nyujtott be a tárgyban
megjelölt helyiség iroda cé|jára t<jľténő bérbevétele iránt. A kéľelemhez sztikséges iratok
becsatolásra kerultek. Bérleti díjként bruttó 10.000,-Ft/hó (nettó: 7.874,-FtIhó) megfizetését
aj'ínljĺík 24. hőnapig, majd ezt követően bruttó 20.000,- Ft-ot (nettó |5.748,- Ft/hó) kívlán
ťlzetni a táľsaság. Az ugyvezető nyilatkozott arrő|, hogy a helyiség felújítását saját költségen
vá|Ia|ja a tátsaság, A kérelem beadását követően deľült ki, hogy a tárgybani helyiség, és az
ugyanitt elhelyezkedő szintén ĺinkoľmányzati tvlajdonú üres helyiség közös villanyórával, és
kcizcjs bejfuatta| ľendelkezik. Továbbá a Budapest VIII. kenilet Szigony u. 2lB, szttm a|atti,
3572812|lN50 hľsz.-ú, 78 m2 alapteľületű, ĺinkormányzatitu|ajdonú helyiség jogviszonytnak
ľendezése miatt huződott a tárgybani helyiség előteľjesztésének ügye, valamint a Koczka és
Táľsa Szolgáltató Bt. elleni végrehajtási eljáľásokľól két tájékoztatás bekéľése.
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A Koczka és Taľsa Bt. a kérelemhez benýjtotta a helyiség fe|iljításának költségeiro| sző|ó
költségvetést, amely bruttó I.493.939,- Ft (nettó: |.176.330,- Ft) ĺisszegettarta|maz.

Az ngyhoz tartozik, hogy a Koczka és Társa Szolgáltató Bt. _ mint a Szigony u. 2lB
Tarsasház kĺizĺis képviselője _ ĺinkényesen elfoglalta, és 2OO9. december 01. napjától jogcím
nélkril haszná|ja a társasházban |évo, 35728l2|lV5o hľsz.-ú, 78 m2. a|aptěriiletíí,
cinkormanyzatí tu|ajdonú helyi'!éget. A helyiség kiiirítéséľe végľehajtási e|jarás folyamatban
varl,2016. augusztus 31-igaz onkoľmányzatfe|é bruttó 182.756,- Ft fennálló hasznźl|atiđij+
késedelmi kamat + perkciltség és végrehajtási költs égtartozás van.

AzIngatlanszo|gá|tatétsi Iroda a beadott áraján|at bruttó: 1.493.939,- Ft (nettó: l.176.330,-Ft)
a|apjarl bruttó 53I .495,- Ft (nettó 41 8.500,- Ft + 1 12.995,- Ft ÁFA) összeg elszĺĺmolás ára tett
javaslatot.

Az Ingatlanszolgáltatási Irođa a beadott költségvetés alapján a felújítási munkálatok
összegének bérbeszámitásfua az a|źhbi javaslatot tette:

Bérbeadĺór a tartoző munkák: anyag munkadíj
l. álmennyezet iavítás 16.500.- 16.500.-

osszesen:

Éľtékniivelő beruházás:

2. paľketta készítés

3. WC csere

4. csaptelepek felszerelése

5. aljzatbuľkolási munkfü

16.500,- 16.500,-

anyag munkadíj

54.600,- 30.100,-

10.000,- 5.000,-

12.000,- 4.000,-

99.800,- 121.000,-

6. töľmelék elszállítás 35.000.- 14.000.-

cisszesen: 21I.400,- 174.100,-

Bérbeszámítási javaslat (anyag+munkadíj) összesen: nettó 418.500,. Ft és II2.995,- Ft
AFA, összesen 531.495'- Ft.

Az opten CégÍar nyilvántartásából megállapítható, hogy a Koczka és Tĺírsa Bt. a nemzeti
vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źľt|źľĺható
szewezetnek minősül, taľsasági adó bevallási kcitelezettségének eleget tett. A kérelmező cég
ellen jelenleg2 db végrehajtási eljárás van folyamatban.

A Gľifton Pľoperty Kft. (Toľonyi Feľenc) áIta| 20|4. decembeľ 12. napján készített és a
Mozaik 8 Kft. részérő| Gódoľ Lász|ó fiiggetlen szakérto á|ta| 20|6. április 20. napjźn
aktualízá|t éľtékbecslés szerint a helyiség foľgalmi éľtéke 9.930.000,. Ft (l30.600,- Ft/m2).
A helyiség bérleti dija a foľgalmi éľték 100 %-ának figyelembevételével, az iľoda
tevékenységheztar:tozó 8 %-os szorzova| számított havi nettó bérleti díj 66.200,. F't.

Az tires, Iega|ább 24 hőnapja nem hasznosított, nettő 25 M Ft alatti hetyiség esetén a bérleti
díj önkormźnyzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkentheto. Az így cstikkentett nettó havĺ
bérleti díj: 33.100'. Ft.

Nem javasoljuk a Budapest VIII. keľiilet, Práteľ u. 60. szźlm a|atti,35728/18lNI95 hľsz.-ú,
52 m2 alapteniletű, üres, utcai bejáľatú, ftĺldszinti, nem lakás céljára szo|gźiő helyiség
bérbęadását, tekintette| ana, hogy a Koczka és Tiíľsa Szolgáltató Bt. ellen két végľehajtási
eljárás is folyamatban van' és ezek źi|ásáto|, illetvę |ęztrásátőI megkeresünk ellenére a
kére|mezőtől nem kaptunk vá|aszt. A végrehajtásokľa tekintettel nem láduk biztosítottnak,
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hogy a fenti helyiségre a bérleti dijat a kérelmező tudja majd ťlzetni. Továbbá azért sem
java.soljuk atárgybani helyiség bérbeadásźú aKoczka és Tiírsa Szolgáltató Bt. részére, mivel
az onkoľmányzat tulajdonábarl á||ő nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 351201,3. (VI. 20.) önkormányzati ręndelet 8. $ (2) bekezdése éľtelmében
szerződés megkötéséľe nem válaszhatő ki, akinek az Önkoľményzatta| vagy a bérbeadó
szervezettel szemben báľmilyen helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal tisszefüggő
|ejárttartozása van.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiség béľbeadásahoz bérbeadói döntés sztikséges, amely
döntés meghozata|ára a Tisaelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénziigyĺ hatása

A mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormtnyzatközĺis költség Íizetési
kötelezettségét.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkotmányzat, kiadásként továbbra is közös
költség fizetési kcitelezettség terheli, a helyiség allagatovább ľomlik.

Ahatfuozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkormźnyzatz}Ií. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség béľbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésĹikľe vonatkozó egyes szabályokľól
sző|o 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jara szolgáló helyiségek béľbeadásrĺnak
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkormanyzati rende|et (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdésę értelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ <jnkormrányzati bérbeadói dcĺntésre a
Váro s gazdálko dás i é s P énzii gy i Bizottstryátj o go s ítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjrán a béľleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérlęti
{ĺjĺĺnat< méľtékéről a bérlő kivěiasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az
onkormányzat részéró| történik az aján|attéte|' a helyiség béľieti díjának mértékét a
Képviselő-testület hatźnozatában megállapított bérleti díjak a|apjźn kell meghatározni. A
hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói dĺjntés meghozatalakoľ a képviselőtestületi
határozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha akére|mező bérleti díj ajanlatot tett.

A Rendęlet 8. $ (2) bekezdése éľtelmében szetződés megkötésére nem válaszható ki, akinek
az onkormányzatta| vagy a béľbeadó szervezettel szemben bármilyen helyiségbérlettel és
ehhez kapcso l ódó díj akkal ö sszeftiggő lejźrt tartozása van.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dcjntését meghozni szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat

év. (...hó....nap) számú Yárosgazđźllkodási és Pénztigyi bizottsági hatźrozat
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A Varosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint, hogy nem jáľul boz'zń a Budapest
VIII. kerület, Práteľ u. 60. szám a|atti,35728ll8lNt95 hľsz.-ú, 52 m2 alapterĹilettĺ, üľes,
önkoľmányzati tu|ajdonú' utcai bejátatu, ftildszinti, nem lakás cé|jára szo|gźió helyiség
béľbeadásához aKoczka és Társa Szolgáltató Bt. részére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 05.

A döntés végrehaj tás át v égzo szew ezeti egysé g : Józsefu áro si Gazdálkodási Közp ont Zrt
A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén javaslata a közzététe|

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. augusztus 30.
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