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ELoTERJEszTÉs

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2016. októbeľ 05-ei üIésére

Tárgyz az Epíttak-Gľoup Kft., va|amint Szántó Tiboľ egyéni váilla|koző béľbevételikéľelme a Budapest VIII. kerĺilet, Somogyi Béla u. 2-4. szátm alatti, 3642t/0ĺN25hľsz.-ú üľes, önkormányzatitu|ajdonú n"ň laká. cé|jáľa szo|gáIó helyiségre

Előterjesaő: Jőzsęťváľosi Gazdálkodási Központ Zrt,,Fatkasors vagyon gazdő|kodásiigazgatőKészítętte: Molnáľ Atti|ánéreferens
A napiľendet nyilvános ülésen kell &áľgyalni.
A dönté s e l fo gadás áh oz e gy szefii szav azattőbb s é g szüksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdátkodási és PénzÍigyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a diintés tarta|mának ľészletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiĺárosi^onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerĺilet, Somogyi ľola u. 24, szám a|atti, 3642tl0ly25hrsz.-ú, 26 m2 alapteľületíĺ, utcai bejfuatű, ftjldszinti,äem lakás cétjára szo|gá|őhelyiség, amelyazingat|an-nyilvántartásbanüzletheiyiség^"gn",",ésselszerepel.

A.z onkormányzati Házkezęlő Iľoda a helyiséget 2016. január ll-én vette birtokba. Abirtokbavéte|i jegyzőkönyv alapj án a he|yi'jg ňlĺ;ĺtundó állapotú, közepes (3) besoľolású,rendeltetéss zeríi használlatľa alka|mas.

A helyiség bejárata azutcátől nyílik, femkeretes, egyszeres Ĺivegezésű, ľedőnyös bejárati ajtőva|.A portál acélkeretes, eľősen koľrodált. Az albętét {y ľ'"lyi'e ggifl á||,.u^ely rendelke zik víz- ésvillanyóľával, a fűtést aház gázkazáryabinosítja' a h1lyisé,gb.' WC nincs.
A vízőtás helyiség után az onkormányzat közös költség fizetési kĺitelezettsé ge 7.679,- Ftlhő,
Az .Epít|ak-Gľoup !ft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69., adőszźtm: 2550|728-2-42;cégsegyzékszálm:01.0-9 278797; képviseli: Gaspärek.Tibor) 2l16.július 01-jén kéľelmet nyujtottbe atárgyi helyiség béľbevétele erděkében szépségsza|on tevékenység céljáľa. A helyiségľe a Kft.20,000,-Ft /hő + Áľa béľleti díj ajánlatot tett.

Az e|őzménye|<hezho^T!!?ł",ik, hogy azÉpít|ak-Group Kft. a Budapest VIII. keľület, Víg u. 28.szám a|attta|á|hatő,34926/0/A/5 hľsz.-ú, 33 m2 alapteŕiiletű üres, utcai bejáratű,ftĺldszinti, nem|akás cé|jára szolgáló helyiségľe is nyujtott be béľbevételi kéľelmet.A Budapest Főváros VIII. kediĺet Józsefuáľosĺ ontoľm ányzat Képviselő-testületénekYárosgazdálkodási ýs Pénzijgyi Bizottsága a 816/2016. (vII. 22.) ',aÁi határozatálbanhozzáĄárult a Víg u. 28. szám alatti helyis égbérbeadźlsához az}pítlak-Group Kft. részére.
s.:ľy,^y.Tiboľ egyénj váů|alkoző (székhelye: 1085 Budapest,
66519399-|-42) 20|6. augusztus .lO-én nyújtott be kérelmet
kapcsán, amelyre 5.500,- Ft /hő + Ár.a ueĺetĺ aĺ; ajánlatottei.

Horánszky u. |3., adőszám:
a tárgyi helyiség bérbevétele



A kérelemben foglaltak a|apjźn Szántó Tiboľ a helyiséget csokoládé-elméleti kurzuso csokoládé-
készítés tanfolyam, boľ-csokoládé és páľlat-csokoládé kurzusok cé|jéĺrakívźnja igénybe venni.

A Józsefváros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. keretein belül műkĺjdő Hl3 Diák- és
Vállalkozásfejlesztési Központ szakmai igazgatőjának igazolása a|apján Szántó Tibor egyéni
vállalkozó a H13 inkubációs progľamjában vesz részt, ezért kérelmező szeľetne élni a Képviselő.
testület 248/2013. (VI. 19.) számű hatátozatának (továbbiakban: Kt. hatźtrozat) 15. pontjában
foglalt kedvezményes béľleti feltételekkel.

A benýjtott inkubáciős szerzódés és a H13 Diák- és Vállalkozásfej|esztési Ktizpont sza|<rnai
igazgatőjának igazolása a|apjéln SzínÍő Tibor egyéni vállalkozó a Hl3 inkubációs programjában
vesz részt, ezért kére|męzo a Kt. határozat 15. pontjában foglalt kedvezményes bérleti
feltételeknek megfelel.

Az Avant.Immo Kft. á|ta| 2016. július 06-án készített és Gódoľ Lász|ő fiiggetlen szakértő áita|
jővźthagyott értékbecslés szerint a helyiség forgalmi értéke 8.630.000,. Ft (1 m2-ľe eső forgalmi
éľték 331.872,- Ft). A helyiség bérleti dija a foľgalmi éľték l00 %o-énak figyelembevéte|éve| az
Epítlak-Group Kft. esętében az utcai helyiségben végezni kívánt lakossági kisipaľi szolgáltatás
(szépségszalon) tevékenységhez tartoző 6 %o-os szorzőva| számított havi nettó béľleti díj
43.150'. Ft/hó + AFA, míg a Szántó Tibor éita| az utcai fijldszinti helyiségben tervezett oktaĺĺs
tevékenysé gheztartoző 6 oÁ-os szotzőva| szátmított béľleti díj 43.150,- Ft/hó + ÁFA.
Az üres, legalább 6 hőnap1a, de legfeljebb |2 hőnapja nem hasznosított nettő f5 M Ft alatti
helyiség esetében a bérleti díj cinkormányzati érdekből legfeljebb 20 %-ka| csökkenthető, így a
cstikkentett havi bérleti díj a lakossági kisipaľi szolgáltatáshoz kapcsotódóan34.520,- Ftihó +
ÁFA, azutcai ftjldszinti helyiségben töľténő oktatás tevékenység esôtén 34.520,-Ftlhó + ÁFA.
Nem javaso|juk a helyiség bérbeadását azÉpít|ak-Group Kft. részére, mert az egy helyiségből
á||ő 26 m2 a|apteriiletiĺ albetét funkciója kevésbé realizźihatő szépségszalon céljáľa történő
hasznosítás esetén, továbbá a helyiség adottságaiból fakadóan nem tesz eleget fenti cél teljes ktlrű
me gvalósíthatóságának.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Szántő Tĺboľ egyéni vál|alkozĺi tészére oktatás
(csokoládé-elméIeti kurzus, csokoládé-készítés tanfo|yam, boľ-csokoládé és páľlat-csokoládé
kurzusok) tevékenység cé|jára, határozott időre 60 hónap időtartamra, tekintettel ana, hogy a
bérlő főtevékenységéből fakadóan egy páratlanul innovatív terület vonatkozásában szeľetné
kezdeményezni elméleti és gyakorlati oktatás lebonyolítását, elsődleges célkciztĺnségként
Józsefuáros lakosságát és a Palotanegyed egyetemeinek hallgatóságát megcé|ozva, mindezt
miĺvészeti ág keretein belül, illeszkedve a tęrĹilet későbbi hasznosítási cé|jaihoz. A24812013. (w,
l9.) számú képviselő-testiileti határozat 15. a) pontjában foglaltak a|apjétn az e|ső 24 hőnapban a
mindenkoľi közös költség I0 %o-ka| ntjvelt éték összege (ahatéľozathozata| időpondában 8.447,-
Ftlhó) + ÁFA bérleti * kozijzemi és ktilönszolgáltatási díjak össze gen? a helyiség bérleti díjának
megá||apitźtsáłt a 25-36. hónapok közötti időszakban 2l.575,- Ft/hó + AFA bérleti + közüzemi és
különszolgáltaĺási díj clsszegen, a 37-48. hónapok köz<jtti időszakban 32.363,- Ft/hó + ÁFA
béľleti ł közĺjzemi és különszo|géitatási díjak összegen, 49-60. hónapok közötti időszakban
43.75O,- Ft/hó + ÁFA béľleti + közüzemi és kti|onszolgáltatási díjak összęen.

Amennyiben a bérlő bérleti szerződése a 60. hónapot követően meghosszabbításľa keľül' a bérleti
díjat a további időszakokra a 248120|3. (vI. 19.) számű képviselő-testületi hatźrozat 7. és 8.
pontja a|apján számított ĺĺsszegen kell meghatiĺľozni.

A kedvezményes bérleti díjon töľténő bérbeadás azért is indokolt, mert a kéľelmező olyan
tevékenységet és pľogramot kíván nyujtani kertiletiinkben, amely jelenleg egyedülálló.

A 248120|3. (u. I9.) szźlmű képviselőtestĺilet hatáľozat |5. pontjában foglalt kedvezményes
béľleti díj
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- a mindenkoľi ľľ'ö" költség |O%o-ka|növelt összege, amely jelenleg8.447,-Ftlhó- a forgalmi éľték 100 %o-ának figyelembevételéveř3 %o-os szotzőva| számítva a havi nettríbéľ|eti díj: 21.575,. Ft. a forgalmi éľték 100 %o-ának figyelembevételével 4,5 o/o-os szotzőva| számítvaa havinettó béľ|eti díj: 32.363,.Ft
- a forgalmi éľték 100 %o-énak figyelembevételével 6 %o-os szorzőva| szőmífraa havi nettóbéľleti díj: 43.150,- Ft

u. A beteľjesztés indoka
A nem lakás céljára szol}áiő helyiség bérbeadásához bérbeadói döntés szĹikséges, amely döntésme gfiozata|ár a a T isztelt B izottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A mielőbbi béľbeadásból befolyó béľleti díj feđezi az onkorm ányzatközös költség fizetési teľhétés plusz bevételt is jelent, illetve abér|ő a helyiséget uu,iiitu,tuná. Amennyiben nem adja béľbe ahelyiséget az onkormányzat, kiadásként havónta-kozös költség fizetési köíelezettsége keletkezik,továbbá a helyiség műszaki ál|apotaa kihasználatlanság miatt ťolyamatosan romlik.

ł"łł:ĺ:,?,i 
javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkoľm ányzat 2016. évi béľleti díj

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

f1 .o$oľmányzat tulajdonában álló .nem lakás cé|jára szo|gáIó helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről sző|ő 35/201J. ĺvI. 20.) önkoľmányzati..nJ"i.t (a tóvábbiakbaniRenaelet) 2. $ (t)bekezdése értelmében a Kt. _ a ľendeletbe n meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szerint _önkormányzatibérbeadói döntésre aYárosgazdállkodási és PénzĹigyi Bizottságotjogosítja fel.
A Rendelet 14. $ (l) 9:ľ..'9é:'" a|apján a.béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség béľletidíjétnak méľtékéről a bér|ő kiváůasniša során kell -"gĺlupoani. Amennyiuen az óí|;k;;;;;,részérő| történik az aján|attéte|, a helyiség. béľIetl dĺjĺnak mértékét a Képviselő-testülethatfuozatálb?" 

^"g?J!up:ott 
béľleti dijak. a|aiján kell 

^ughutu,o,ni. 
A haüáskönel ren.delkezőbizottság a béľbeadói-döĺtés meghozita.|akor.ä képviselő-tlstüIeti határozatban foglaltaktól csakakkor téľhet e|,ha a kérelmező béileti dfi ajánlatot tett.

A Képviselő-testüleÍ 248/2013, (VI. 19.) számúhatőrozatának 5. pont a) a|pontjarende|kezése
szerint a helyiség bérleti díj a|apja a helyiség beköltözhető forgalmi éľtéke a?apján meglatfuozottteljes, egy évľe vonatkozó bérleti díj ÁFA ne.ĺnĺ szĺmĺtott 1nlttó; o.s'"g"
A Kt. hatĺírozat II. fejezet 7. pontja éľtelmében a helyiség bérleti díjának a|apjáu|a helyiségeknek
a jelen határozat és a Kt. más határo zata szerint a|<tlla|izí1tbeköltözhető forgalmi éľték szolgál. Aha!áy2za! 8. pontja aĘap1ána helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételéve| töľténika bérleti díj meghatározása, ísy * e poňtban nem neves ített, szeszárusítríst nem tartalmazőtevékenységi körĺjk esetén a béľleti díj szonő 8 %o.

A 248/2013. (u. t9.) számú képviselő.testületi határozat 15. pont a) alpontja értelmében újbéľbeadás eseténo a 12. é.s 13. ponťszeľinti'bérbęadást kivwe, amennyiben a kérelmező nyilvános,bárki szálmára e|éľhető onkormányzat á|ta| indított váI|a|kozáiprográmban vett ré,szt, széI<helye aJózsefuárosbanta|ál|ható és hatáľozottidejÍi,60 hónapľa.'áio ue.l.ti szerződést köt, a ťlzetendőbérleti díj méľtékét:

l az.e-Is9 24 hónapban a mindenkori közcis költség |0 %-ka|növelt értékének
J| az.s_-sa. hónapok közötti időszakban azingat|aibekcĺ|tcizhető forgalmi éľtékének 3 o/o-ának

ľ1. " 
37-Iy hónapok közötti időszakban azinlat|anbęköltözhető forgalmi éľtékének 4,5 %o-ánakrV. : !9.:60. hónapok közötti időszakban azinlat|anbekĺjltözhető foľgalmi éľtékének 6%o.źĺnakmegťelelő összegben kell meghat fu ozni.
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a.a.) Amennyiben a közös költség 10 %o-ka| 
'nóvelt 

cĺsszege magasabb, mint jelen pont II.)-N.)ponda szerinti bérleti díj,űgy a bérleti díjat a jelen pont i.) iontja-szerinĺt"ll mejĺlupĺtanl.
a.b.) Amennyiben a bérlő bér|eti szeľződése a 60. hónapot követően meghosszabbításľa keľĺil, abérleti díjat a további időszakokra a jelen hatátozat z. ĺĺs s. pont a|apján számítottösszegen kellmeghatározni.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjána leendő bér|ő abérleti szeruődésmegkötését mege|őzőenköteles a bérbeadónak 3 havi brüttó béľleti {rjnat ."gĺ"l"lo összeget óvadékként megflzetni,valamint a 77. $ (4) bekezdés a|apjźn kőzjegyző" e|i5tt egyoldalú ktjtelezettségvállalási
nyi latkozatot a| áírni.

Fentiek a|apjánkéľem a Tisztelt Yárosgazdátlkodási és Pénziigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiségbérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.'

Határozati javaslat

év (...hó .... nap) száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járu|hozzá a Budapest VIII. keľti|et, Somogyi Béla u. 24. szátm a|atti' 3642I/O/N25
hľsz.-ú, 26 m2 alapterületiĺ utcai bejáratú, ftjldsziiii, nem lakás céljára szolgáló helyiségbérbeadásához az 

,ń,pítlak. Gľoup xÍt. 1szemely: 1085 Budapest, Józseť kÍt. 69., adőszám:2550|728-2-42; cégsegyzékszálm: OI 09 278797; képviseli: casparek Tiboľ) reszére.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpon t Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőjaHatáľidő: 2016. október 05.

2,) hozzájátľul a Budapest WII. keľület, Somogyi Béla u. 24. szőm a|atti,36421/0/N25 hľsz.-ú, 26 m2 a|apter-tiletű utcai bejfuattl, ftĺlđšzinti, nem lakás céIjá ra szo|gáůő helyiségbérbeadásához Szántő Tlboľ egyéni vái|a|koző (aiőszám: 66519399-1.42; adőazonosító jel:
83980l0746; széJ<hely: l085 Budapest, Horánszky u. l3.) részéľe oktatás 1ó,ołolĺae-elméletikurzus, csokoládé-készítés tanfolyam, bor-cšokoládé és páľlat.csoioieae kuľzusok)tevékenység cé|jfua hatátozott időrą 60 hónap időtatamta a béľleti jogviszony e|ső 24.hónapjában a mindenkori közös köItség lô %-ka] növelt eľtetď řo'o, költség (ahatátozathozata| időpontjában 8.447-,- ňĺľ'o) + Áľe, bérleti dĺj i kcĺztizemi éskĺilĺinszolgá|tatési díjak összegen. A fizetendo Ĺé'l"ti díj méľtéke azs-ga.hónapok kĺjzöttiidőszakban 2l.575,- Ft/hó + Áp.A bérleti díj + közüzemiés ktilcinszolgĺl."iJ'ĺ oĺ összeg, a 37-
18' hónapok közötti időszakban 32.36i,- Ft/hó + Áp,ą. bérlJti díj + közüzemi éskiilĺinszolgáltatási díj összeg, 49-60.hónapok közötti időszakban 43.|50,-ŕĺno iĺeł.üe.l"l
díj + y57i1,emi és külcĺnszolg ál|tatási díj öśszeg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpon t Zrt. vagyongazdá|kodálsi igazgatőjaHatáridő: 20l6. október 05.

3.) amennyiben a bérlő bérleti szeruődéĽ 
'1 

60. hónapot követően meghosszabbításľa kerül, abérleti díjatatovábbi időszakokľa a248/2013.(VI. i9.) szálmilkepvis-előtesttileti határozat7.
és 8. pontja alapján számítottösszegen kell meghaĺá,o,,i.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodálsi igazgatőjaHatáridó: 2016. októbeľ 05.

4.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatfuozat 2.3.) pontjában ťoglaltakszerint a bérleti szerzi5dés megkötésérô, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló. nem lakás cé|jira szolgáiő heýĺsegek béľbeadásának feltételeiľől szóló35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendęleit4. $ (ź) běkezdése a|apján3 havi bruttó béľIeti
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díjnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző e|őttegyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áfuását,illuyua leendő bédä:
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpon t Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatójaHatáridő: 2016. november 30.

Budapest, 2016. szeptember 27.

ts oľs
lkodási igazgatő
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