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Viáľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága
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ELiTERJEsZTÉS
A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 26-ai tilésére

Táľgy: ED.RICH Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIil. kerület, Szeľdahelyi u. 16.
szńm a|atti iinkoľmányzati tulajdonrĺ' üľeso nem lakás céljára szolgáló helyiség
vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt' Faľkas ors vagyongazdálkođási
igazgatő

Készítette: MolnaľAttilánéreferens
A napiľendet nyilvános iilésen kell tríľgyalni.
A dönté s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb sé g sztiks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) fulajdonttképezi a Budapest VIII. keľĺilet, Szeľdahelyi u. 16. sztnĺl alatti,
35137I0tN4 hľsz..ú, |7 m2 alapteľületű, ftildszinti, iiľes, utcai bejaľatú, nem lakás céljĺĺľa
szo|gá|ő helyiség.

Az onkormányzatí Hź-rkeze|ő Iroda a helyiséget 2OI5. junius 08. napján vette birtokba. A
helyiség felújítandó á||apotű' miĺszaki á|Lapota kcizepes (3) besorolású, közmúvekkel
rendelkezik, ľendeltetésszeríĺ haszná|atra alkalmas. A biľtokbavétel őta a helyiségre
bérbevételi kérelem nem érkezett.

Avizőrás helyiség után az onkormanyzatkozos költség ťrzetési kötelezettsége 3.760,- Ft/hó.

Az ED-RICH Bt. (cégsegyzékszźtm:01 06 778088; székhely: 1081 Budapest, Kis Fuvaros u.
5. 2. em. 17., képviseli: Kapcala Péterné ügyvezető) 2016. augusztus 15-én kérelmet nyújtott
be Társaságunkhoz a helyiség ru|<tttozás céIjćlratĺiľténő bérbevétele iránt. A kérelem 17.000,-
Ft/hó + AFA béľletí dij ajarllatottartalmaz.

A benyújtott iratok alapjźn megállapítható, hogy a kére|mezó a nemzeti vagyonról szóló
20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének l.) pontja szerint źĺ|áthato szewezetnek
minősĹil, ellene végľehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. által 20|5.janurĺľ 05. napjan készített és a Mozaik 8 Kft. részérőI
Gódor LászLő független szakérto á|ta| 20|6. szeptember 05-én al<tua|izáIt éľtékbecslés szeľint
a helyiség forgalmi éľtéke 2.910.000,. Ft (171.t76,- Ftlm').'ł helyiség bérleti dija a
foľgalmi érték 100 %-ának figyelembevételével, az utcai helyiségben végezni kívánt
raktáĺozéts tevékenységheztartozó 8 %-os szorzőva| számított havÍ nettĺó béľleti díj

19.400,- Fr.
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248l2OI3. (VI. 19.) száÍntl képviselő-testiileti határozat 8. a) pontjának ľendelkezése

szerint azutes,legalább |2hőnapja, de legfeljebb 24hőĺapja nem hasznosított nettó 25 M Ft

alatti helyiség esetén a bérleti díj <inkoľmźnyzati éľdekből legfeljebb 30 oÁ-kal csökkenthető.

Az igy csökkentett bérteti díj nettó ĺĺsszege 13.580'. Ft/hó. A kedvezmény megállapíttsaná|
nęm lęhet figyelembe venni azt az időtartamot, ameddig a helyiség nem szerepelt a béľbe

adható helyiségek listáj ĺán.

Nem javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyi u. |6. szämalattta|illhatő,35I31l0lN4
|tĺsz.-il, 17 fił alapterülettĺ, füldszinti, üľes, utcai bejaratu nem lakás célú helyiség béľbeadását

raktározás céljára az ED-RICH Bt. által ajánlott 17.000'- Ft/hó + AFA bérleti díj +
kĺjzĹizemi és külön szolgá|tatźtsi díjak összegen.

Nem javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyi u. 16. szźml a\attta|źihatő 35|37l0lN4
hľsz.-ú, |7 Í1ŕ alapteľĹiletiĺ, ťoldszinti, iires, utcai bejaratu nem lakás célú helyiség bérbeadását

raktág1zás céljáľa az ED-RICH Bt' tészére a csiikkentett |'3.580,. Ft/hó + AFA bérleti díj +

k<iziizemi és ktilön szoIgá|tatźlsi díjak összegen.

Javasoljuk a Budapest VIII. keľĹilet, Szerdahelyi u. 16. szám alatt ta\źĺ|hatő 35137l0lV4
hĺsz.-ú, 17 mf alapteľületti, ftildszinti, iires, utcai bejĺĺľatú nem lakás célú helyiség béľbeadását

raktározás céljáľa az ED.RICH Bt. részéte a számított 19.400,- Ft/hó + AFA bérleti díj +

közüzemi és kĹilön szoIgá|tatźtsi díjak ĺisszegen. A szĺímított bérleti díjon töľténő bérbeadást

azért javasoljuk, mert a helyiség műszaki á|Iapota nem indokolja a csclkkentett, i|Ieťve az

aján\ott bérleti díjon toľténő hasznosítást, valamint az Ĺĺľes helyiség minél előbbi bérbeadása

az onkorm źny zat éľdekét szolgáIja.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiség bérbeadásahoz bérbeadói d<lntés sziikséges, amely

dönté s meghozatalár a a Ti sztelt B i zotts ág j o go sult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A mielőbbi béľbe adásból befolyó béľleti díj fedezné az onkoľmźnyzat közos költség fizętési

kötelezettségét, azon feliil plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adástxa| a

bérlő gondo skodna a helyi ség karbantaľtásĺáľól.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkotmźnyzat, kiadásként továbbra is

tizemeltetési kĺiltség ťlzetési kötelezettség terheli, a helyiség áI|aga romlik és az ltcai
elhelyezkedés önkényes beköltözés veszélyét is rejtheti magában.

Ahatźrozati javaslat elfogadása pozitívanbefolyásolja az tnkormźnyzat20|6. évi béľleti díj

bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzngyi fedezetet nem igényel.

IV. JogszabályÍ ktiľny ezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokĺól

szôIő |993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ

összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmźnyzat tulajdonában źilő nem lakás céIjtlľa szolgáló helyiségek bérbeađásanak

feltételeiľől szóló 35l2OI3. (vI. 20.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $
(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben

meghatźrozott feladat- és hatáskör megosztás szerint - ĺinkoľmanyzati bérbeađói döntésre a

Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel.
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A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjén, új bérbeadás esetén a helyiség bérIeti díjának

mértékéről a béľlő kiválasztása sorĺĺn kell megállapodni. Amennyiben az Önkormźnyzat
részérő| töľténik az ajźn|attéte|, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testĺilet
hatźrozatthan megállapított bérleti díjak alapjan kellmeghatáĺozru. A hatáskĺjnel ľendelkező

bizottság a bérbęadói dontés meghozata|akor a képviselő-testiileti hatźrozatbarl foglaltaktól
csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatottett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan, a leendő béľlő a bérleti szeruődés megkötését

mege|ozóen köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként

megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán a bérleti szerzodés megkötését követően

kozjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatko zatot a|áímĹ

A Képviselő-testĹilet 24812013. (VI. 19.) száműhatározatźnak (a továbbiakban: Kt.határozat)
l . poitja éľtelmében a helyiség bérleti díjának a\apjźlul a helyiségeknek a jelen hataľozat és a

Képviselő-testület más hatarozataszerint ak<tua|ízá|tbekö1tĺizhető forgalmi érték szolgál.

A Kt. hatźrozat 8. a) pontja a|apjan a helyiségben végezní kívĺĺnt tevékenység

figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatáľozása, az utcai' ftildszinti helyiségben

végezni kívant raktélrozźls tevékenységheztartozó bérleti díj szotző 8 oÁ.

A Kt. határozat 24. pontja szerint a ťĺzetenďő nettó béľleti díj egy hónapra jutó cisszege nem

lehet kevesebb, mint az onkoľmźnyzat által tĺĺľsashźnikozos és egyéb költségként kifizetett

összeg.

Fentiek alapjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos

dĺintését meghozni szíveskedj en.

Határozatĺ javaslat

év. (...... hó .......nap) számíVarosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági hatźrozat:

A Vĺĺĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. keľület, Szerdahelyi u. |6. szám alatt ta|á|hatő

35|37l0lN4 hrsz.-u, |7 fiŕ alapteľĹilettĺ, ftjldszinti, tires, utcai bejáĺatu nem lakás

cé|jźra szo|gá|ő helyiség bérbeadásához raktározás céljára az ED-RICH Bt. által

ajánlott 17.000,. Ft/hó + ÁFA béľleti díj + közüzemi és külön szo|gá|tatási díjak

összegen.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazđálkodási KözpoftZrt,vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 26.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. |6. szźm alatt talźihatő

35I37lOlN4 |ltsz.-il, 17 fiŕ alapteriilefíi, fiildszinti, iiľes, utcai bejaratu nem lakás

cé|járaszolgtiő helyiség béľbeadásahozraktározás cél.jńra az ED-RICH Bt. részére a

számított 19.400,. Ft/hó + ÁFA bérleti dij + kózi:zemi és külön szo|gźltatźlsi díjak

összegen.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő : 20l 6. szeptembet 26.
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3.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt.-t a hatźrozat 2.) p..ontja szerinti

béľleti szerzőđés megkĺltésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmĺĺnyzat
tulajdonában á11ó nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről

sztit sslz013. (VI. 20.) ĺĺnkoľmźnyz,ati renđelet 14. $ (2) bekezđése a\apjźn 3 havi

bérlęti díjnak megfelelő óvadék megťtzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán

kozjegyzo előtt egyoldalú kĺitelezet1ségvá||a|ási nyilatkozat a\tĺírásźńváLIaIja a leendő

bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptembet f6.

nem indokolt

Budapest, 2016. szeptember 20.

hirdetőtáblan

iigazgatő

KÉszÍľnľľB : Jozsprva.nosI Ge'zoÁlroo.q,sl KozľoNT ZRT.

LpÍnľe: MolľÁnAľľIu.NÉREFERENS ń--
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