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Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. .--l ''. /. l. V'. sz. napiľend

ELOTERJESZTES
AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|6. szeptembeľ 5-ei Ĺiléséľe

Táľgy: Geneľál Staff Bau Kft. béľbevételi kéľe|me a Budapest VIil. keľĺilet, Szeľdahelyi
u.2. szám a|atti, iiľes, iinkoľmányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában

Előterjesző: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,Farkas oľs vagyongazdő|kodźtsiigazgatő
Készítette: MolnárAttilánéľefeľens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgya|ni.
A d önté s e l fo gadás áh o z e gy szeru szav azattöbb sé g s züks é ge s.

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajdonát képezik a Budapest VIII. kerüIet, Szeľdahe|yi u. 2. szźlm alatti, 35144It/N3 hrsz..r'i
19 m2 alapteriiletíĺ és35|44ĺ|/N4 hľsz.-ú 19 m2 alapteľĺiletíĺ (összesen:38 m2) füldszinti, üľes,
utcai bejáratú, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek, amelyek az ingat|an-nyilvántartásban lakás
megnev ezéssel szerepelnek.

Az a|bętétek korábban összenyitásľa keľültek, így egy he|yiségként keze|endőek. A 3-as albetét
rendelkezik villanyórával, ugyanebben az albetétben talá|ható vízőra is, amely a 4-ęs albetét
fogyasztását is méri.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az |02512014. (IX.15.) számú hatźrozatźlban úgy
döntött, hogy a Budapest, VIII., 35144l|/A/3 és 35|44l|/A/4 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest' VIII., Szerdahelyi u. 2. szźlm a|att ta|ěl|hatő |9 + |9 m2 alapterĹiletű,
üres, önkormźtnyzati tulajdonú, utcai bejáľatú ftjldszinti helyiségeket törli a |akásállományból és a
továbbiakban a nem lakás céljáľa szo|gáilő helyiségek ktjzcitt taľtja nyi|ván.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság ugyanezen száműhatźrozatálbanhozzźýáru|t a Társak
a Teleki Térért Egyesü|et részéte töľténő béľbeadáshoz, azonban a bizottsági döntést követően
20|4. szeptember 26-án az Egyesület a bérbevételi kérelmét visszavonta.

A helyiségekkel kapcsolatosan a ftjldhivata|i źúvezetést kérelmeztük a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság az |025/2014. (IX.ls.) számú határozatát követően, amely jelenleg még
folyamatban van.

Az onkormźnyzatiHázkeze|ő Iľoda a helyiségeket2O|4. március l0. napján vette biľtokba, Az
enől készült jegyzőkönyv taľtalmazza, hogy a he|yiségek össze vannak nyitva, teljes fe|újításra
szorulnak.

Avízőráva|ľende|kező 35144/1/Al3 hrsz.-úhe|yiség utánazÖnkoľmányzatközöskö|tségfizetési
kötelezettsé ge 6,023,- Ft/hó.

A vízőra nélküli 35|44l|lAl4 hľsz.-ú helyiség után az onkoľmányzat kozos kĺiltség fizetési
kcjtelezettsé ge 6.992,- Ft/hó.
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Azaza két helyiségre összesen 13.015,- Ft/hó.

A Geneľá| Staff Bau Kft. (székhely: 4516 Demecser, Arany János u. |f6.; cégsegyzékszám: 15.
09-083622; adőszám: f5598434.2-l5; képviseletre jogosult: Balogh Zo|tán Úgyvezetti) 20|6.
július 06. napján kérelmet nyújtott be a fenti helyiségcsopoľt béľbevétęléľg szépségszalon,
hajhosszabbítlás tevékenység cé|jfua. A kérelemhez sziikséges iľatok becsatolásra k".últek, a
kérelem bérleti díj aján|atot nem tarta|maz.

A benyújtott iratok a|apjátn megállapítható, hogy akére|mező anemzeti vagyonľó| sző|ő 2O||. évi
CXCU. tv. 3. $ (l) 1. pontj a szerint źttJrźttható szewezętnek minősül, ęllene végrehajtási-, csőd- és
felszámo lási eljárás nincs folyamatban.

A Grifton Propeľty Kft. által készítętt és a Mozaik 8 Kft. részéről Gódor Lźsz|ő fi'iggetlen szakérto
éL|ta| 20|6. július 20-án aktua|izét|t éľtékbecslés szerint a 35|44/t/A/3 és a 35144/llłl4 hrsz.-il
helyiségek foľgalmi éľtéke egyenként 3.700.000,. Ft, łisszesen 7.400.000 ..Ft. (194.737,.Ftlml)

A foľgalmi éľték l00 oÁ-źnak figye|embevételével, azutcai ftjldszinti he|yiségben végezni kívánt
lakossági kisipaľi szo|gźitatźs (szépségszalon) tevékenységheztartoző 6 %o-os szorzőva| számított
havi nettó béľ|eti díj 37.000'. Ft.

Az üres, legalább 24hőnapja nem hasznosított nettó 25 millió Ft alatti helyiség esetében a béľleti
díj önkoľmányzati érdekbő| legfeljebb 50 Yo-ka| csökkenthető. Az így csökkentett nettó havi
bérleti díj 18.500,- Ft. A kedvezmény megállapításáná| nem lehet figyelembe venni azt az
időtartamot, ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listáján. A tárgyi
helyiség a Táľsak a Teleki Téľért EgyesĹilet kéľelmének beadásának napjátő|, azaz 20|4.június
28-tő| a kérelem visszavonásáig, tehát 2014. szeptembeľ 26-ig nem szerepelt az üľes helyiség
listán.

Tekintettel ata,hogy.a helyiségek a ftildhivatali nyilvántaľĺĺsban lakásként vannak nyilvántaľtva,
valamint, hogy az onkoľmányzat tu|ajdonában áIló nem lakás céljára szo|gźiő he|yiségek
bérbeadásának feltételeiľő| szó|ó 35/20|3. (VI. 20.) önkoľmányzati ľendelet éľtelmében csak nem
lakás céljáľa szo|gźiő helyiség adható bérbe, a funkcióváltás ingatlan-nyilvántaľtásban töľténő
átv ezetéséigj avaso lj uk e lőbérleti szetzo dés me gkötését.

Javasoljuk a fenti helyiségek tękintetében előbéľlęti szeľződés megkötését a Geneľál Staff Bau
Kft.-vel .igy, hogy a bérleti szerződés megktitéséľe és a birtokátľuházásra az ingatlan
funkcióváltásának ftjldhivatali bejegyzi| hatźrozatźłnak kézhezvételét követő 30 napon beliil
kerüljön soľ.

Továbbá javasoljuk a he|yiség funkcióváltásának ftildhivata|i bejegyzését követően a béľleti
szetzódés megkötését a Geneľál Staff Bau Kft..vel' határozat|an időľe, 30 napos ťelmondási idő
kikotésével szépségsza|on tevékenység cé|jára 37.000,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj + közüzemi és
küIönszolgáltatási díjak összegen' a 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének
és az egyo|dalú kötęlezettségvállalási nyilatkozat béľlő általi elkészítésének megźi|apitása mellett.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség béľbeadáshoz bérbeadői döntés szükséges, ame|y döntés
me ghozata|ár a a T isztel t B izottság j o go su lt.

III. A dtintés céIja' pénzügyi hatása

A béľbe adásbó| befolyó béľleti díj fedezné az onkoľmányzat közĺjs kö|tség fizetési
kĺitelezettségét. A helyiség kiadásával a béľlő gondoskodna a helyiség kaľbantaľtrĺsáľó|,
felúj ítísáró l és állagmegóvásáľól.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkoľmányzat, kiadásként továbbľa is közös költség
ťlzetési kötelezettség teľheli, és a helyiségá||agatovább ľomlik.

A batározati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkoľmányzat 2016. évi béľleti díj
bevételét. ĺ/{

ÜT,/
//'



A helyiség bérbeadása pénzÍjgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az tnkoľmźnyzat tulajdonában á|ló nem |akás cé|jźra szo|gáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől sző|ő 35/2013. (u. 20.) önkoľmányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)
bekezdése értelmébelr a Képviselő-testület _ a ľendęletben meghatározott feladat- és hatáskör
megosztás szeľint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsägot j ogosítja t.el.

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bér|eti
díjának méľtékéről a bérlő kiváIasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat
részéró| töľténik az ajźĺn|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-tesitilet
hatźrozatźtban megállapított béľleti díjak a|apján kell meghatározni. A hatásköne| ľendelkező
bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselőtestületi hatérozatban fog|altaktó| csak
akkoľ térhet e|,ha a kéľelmező béľleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a lęendő bér|ő a bér|eti szerződés megkötését mege|ozően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelető összeget óvadékként megfizetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szerződés megkötését követően közjegyző e|ott
e gyo ldalú köte I ezettsé gvál l alás i nyi|atkozatot a l áíľni.

A Képvise|ő-testület f48/20|3. (VI. l9.) számű (továbbiakban: Kt. hatźrozat) határozatźnak 7.
pontja értelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt.
más határozatz szerint aktua|izéit beköltĺjzheto forgalmi éľték szolgéil, A hatfuozat 8. a) pontja
a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a béľleti díj
meghatározősa, az utcai ftĺldszinti helyiségben töľténő lakossági kisipari szo|gźĺ|tatős
(szépségszalon) tevékenységhez taÍtoző béľleti díj szorző 6o/o.

Az üres' legalább 24 hőnapja nem hasznosított, nettó 25 M Ft alatti forgalmi éľtékű he|yiség
esetén a béľleti díj önkoľmányzati éľdekből legfeljebb 50%o-ka|csökkenthető.

A Kt. határozatZ4...pontja a|apján aťlzetendó nettó bér|eti díj egy hónapľa jutó összege nem lehet
kevesebb, mint az onkoľmányzat á|ta| tfusasházi kcjzös és egyéb kclltsegkeńt kifizetett összeg.

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

Határozatijavas|at

év. (..'..hó ...... nap) számú Yárosgazdźtlkodásiés Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájärul a Budapest VIil. keľĺi|et, Szerdahe|yi u. 2. szám a|atti,35|44t1lN3 hľsz.-ú
|9 m2 a|apteľületű és35t44ltĺN4 hľsz.-ú |9 m2 alapteľületrĺ (összesen: 38 m2) fřildszinti,
Ĺires, utcai bejáratú, nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek tekintetében e|őbéľleti
szerzódés megkötéséhez 37.000,.Ft/hó+AFA bérleti dij + kt5züzemi és külĺinszolgáltatási
díjak összegen, a 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetésénęk és az
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat béľlő általi elkészítésének megállapítása
mellett a Generál Staff Bau Kft..vel úgy, hogy a bérleti szetződés megkötéséľe és a
birtokátruházásra az ingatlan funkcióváltásának fřildhivatali bejegyzó határozatźnak
kézhezvéte|ét követő 30 napon belül keriil sor.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kod t'r;i igazgatőja
Határidi5 : 20 | 6, szeptember 05.
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2.) ťelkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt.-t a határozat 1.) pontjában foglalt
előbéľlęti szeruődés megkötéséľe.

Felęlős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 2016. október 3l.

3.) hozzájźtľul a Budapest VIII. keľĺilet, Szeľdahelyi u. 2. szétm a|atti,35t44ĺ1tV3 hľsz..ú
19 m2 alapteriiletű és35t44l1lN4 hľsz.-ú 19 m2 alapteľületiĺ (összesen:38 m2) Ířildszinti,
Ĺiľes, utcai bejáľatú, nem lakás cé|jára szo|géiő helyiségek tekintetében a helyiségek
funkcióváltásának ftjldhivata|i bejegyzó hatärozatának kézhezvételét követő 30 napon
belül a bérleti szerzódés megkötéséhez a Geneľál Staff Bau Kft.-ve|,hatátozatlan időľe
30 napos felmondási idő kikcitésével lakossági kisipari szolgáltatás (szépségszalon)
cé|jára,37.000,. Ftlhó + ÁFA béľleti díj + köziŁemi és kĹilönszolgáltatási díjak öiszegen
a 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az egyoldalú
kĺjtelezęttségvállalási nyi|atkozat bérlő általi elkészítésének megállapítása mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. december 3l.

A döntés végrehajtásátvégzo szeľvezeti egység: Józsefváľosi GazdálkodásiKözpontZrt

Budapest, 2016. augusztus 30.

igazgatő

A lakosság széles koľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľd ,, ''ĺ
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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