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tinkormányzati tu|ajdonú, nem lakás cé|jára szolgálrí helyĺség bérbeadása
vonatkozásában

Előteľjesztő: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt,, Faľkas ors vagyoĺgazďá|kodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika ľeferens

A napirendet nyilvános tilésen kell táľgyalni.
A dö nté s el fo gad ás áh o z e gy szeru szav azatÍobb s é g s züks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvaĺosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkoľmányzat) fiIajđonát képezi a Budapest VIII. keľület, tjuĺĺ ĺt 66tB. szám alatti,
3627310lN46 hrsz.-u, 57 m2 alapterületű, utcai bejtratÚ' földszinti nem lakás cé|jara szolgáló
helyiség bérlője a Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 71312016. (VII.04.) sztrrlu
hatźrozata a|apjźn az Advectio Kft., a 2016. július 20. napján kelt egyoldalú
kcjtelezettségvállalási nyi|atkozattal együtt érvényes hatttrozatLan idejrĺ béľleti szeruőďés
a|apján.

A helyi sé g az ingat|an-nyilvántaľtásban Ĺizlet megnevezés sel szerepel.

A helyiséget Advectio Kft. kisipaľi szo|gá|tatás keľetében varľoda, ruhajavítás, szabászat
tevékenysé gekĺe haszná|j a'

A helyiséget magába foglaló éptiletben összesen 51 albetét ta|á|hatő, melyből 2
önkoľmĺínyzati tulajdon (1 db üres és 1 bérlős onkormányzati tl|ajđonú nem lakás céljáľa
szo|gáIő helyiség), továbbá nem Szeľepel a bontásľa kijelĺilt ingatlanok listáján.

Az Advectio Kft. a béľleti szeruődés meekötése e|őtt 2I7.745.-Ft nem kamatozó óvadékot
ťlzetetĹ.

Avizőtáshelyiség utánazonkormanyzatkozoskĺiltség fizetésikotelezettsége9'28},-Ftlhó.

Az Advectio Kft. béľlő (székhe|y: II32 Budapest, Kľesz Gézau. 42. fszt. f .; cég1egyzékszám:
01-09-908329; ađőszám: 14536403-2-4I; képviseli: Pusztai Lász|ő és PusztainéBicző Edina
önálló képviseletľe jogosult ügyvezetők) 2016. november 18. napján béľlőtáľsi jogviszony
létesítésére kĺjzös kérelmet nýjtott be a tárgyban megjelölt helyiség tekintetében az E & P
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Constantia Kft-vel (székhely: 1132 Budapest, Kľesz Gézau. 42. fszt.2.; cégsegyzékszám: 01-
09-718348;13092395-2-41; képviseli: Pusztainé Bicző Edina ngyvezető). ,ł l.et cég közĺitti
tulajdonosi és ügyvezetői háttér a|apjtn kérik a bérlőtársi jogviszony létesítésének
engedélyezését a jelenlegi bérleti szerződésben foglaltak szerint a tulajdonos
onkormányzattó|' AzE & P Constantia Kft. a helyiségr ész I13 részéthaszná|náingatlaniroda
céIjára. Továbbá közösen kérik a bérlőtáľsi jogviszorry létesítéséĺlek |.érítésmentes
engedélyezését.

Az Advectio Kft. bérlő jelenlegi bérleti díj eloíľása: 57.150,-Ftlhő + Áľ.a..
A benýjtott iratok a|apján megállapítható, hogy az Advectio Kft' a nemzeti vagyonľól szóló
201|. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) 1. pontja szerint átláthatő szervezetnet mińosul, ellene
csod- és fe|számo|ási eljáľás, valamint végrehajtási eljárás nincs folyamatban, táľsasági
adóbevallási kötelezettségének 2014. és 2015. évben eleget tett.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy az E &, P Constantia Kft. a nemzeti
vagyonról sző|ő2011. évi CXCVI. toľvény 3.$ (1) 1. ponda szerint át|áthatő szeľvezetnek
minősül, ellene csőd- és felszámolási eljárás, valamint végľehajtási eljárás nincs folyam atban,
táľsasági adóbevallási kötelezettségének 2014. és 2015. évben eleget tett.

A Grifton Pľoperty Kft. által f0I2. december 05. napján készített és fiiggetlen szakértő á|ta|
2016. november 23. napján aktua|izźit értékbecslés szerint a helyiség foľgalmi éľtéke
12.900.000,- Ft (226.000,- Ftlmz). A helyiség bérleti díja a forgalmi éÍték |OO Yo-ának
figyelembevételével, a lakossági kisipaľi tevékenységhez tartoző 6 %o-os szotzőva|
számított havi nettĺó béľleti díj 64.500,-Ft. Az utcai Íöldszinti helyiség esetében azirođai
tevékenységheztar:tozó 8%-os szorzőva| a számított havi nettó bérleti díj 86.000,-Ft.

Javasoljuk a tulajdonosi hozzájarulás megadását a fenti helyiség tekintetében a bérlőtársi
jogviszony létesítéséhez Advectio Kft. bérlő és azE & P Constantia Kft' kozott, és a bérleti
szerződés módosítását 86.000,- Ft/hó + ÁF.ą. beľleti díj összegen' a Rendelet 14. $ (7)
bekezdése szerint beťĺzetett óvadék cĺsszegének kiegészítése és aZ egyoldalú
kotelezettségvá||a|ásí nyllatkozat béľlőtáľsak általi elkészítésének kötelezettsése mellett.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gá|o helyiség béľleti jogviszony létesítéséhez bétbead,ói dontés
sziikséges, amely döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A folyamatos és magasabb bérleti díj bevétel az onkormźnyzat számára előnyős, és a
bérlőtársak közösen ki tudják ťlzetní a magasabb bérleti díjat.

A határozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolj a az oĺlkormányzat 2016. évi béľleti díj
bevételt, és a20I7 . évi béľleti dij eloktnyzatot'

A helyiség bérbeadása pénz.J;gyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokól
sző|ő 1993' évi LXXVIII. tciľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) ĺĺnkoľmányzati rende|et (a továbbiakban: Rendelet) 2. $(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) - a ľendeletben
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meghattltozott feladat- és hatásköľ megosztás szeľint _ cinkoľmányzatl bérbeadói döntésre a
Y fu o s gazđálko dás i é s P énzügy i Bizottságát j o go s ítj a fel.

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése értelmében ahelyiséget akkor lehet bérlőtársak részére béľbe
adni, ha ebben a leendő bérlőtaľsak írásban megállapodtak és köz<jsen vá||a|ják a bérbęadás
során megh atźlrozott feltételek telj esítését.

A Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján amát fennálló szerzodés esetén a bérlőtĺĺľsi jogviszony
létesítésnek és a bérlőtársi kĺjr bővítésének feltétele, hogy erľől a leendő bérlotáľsak
megállapodjanak és a hatásköľrel rendelkező bizottság engedélyt adjon a szerzőđés
módosításáľa, Mtn fennálló szerzőďés esetén a bérlőtársi jogviszony létesítésének és a
bérlőtársi kĺjľ bővítésének feltételeire a bérleti szerződés módosításravonatkoző szabá|yokat
kell alkalmazni.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján' új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
mértékéľől a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amerľryiben az onkormtnyzat
részéro| tĺiľténik az ajźtn|attétel, a helyiség béľleti díjanak méĺtékét a Képviselő-testület
határozatźtban megállapított bérleti díjak alapjan kell meghattrozni. A hatáskörľel ľendelkező
bizottság a béľbeadói dĺjntés meghozatalakor a képviselő-testületi hattrozatban foglaltaktól
csak akkor térhet el, ha akéte|mező béľleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 24. s Q) bekezdése éľtelmében a bérleti szerződés módosításaľól szóló bérbeadói
megállapodás feltételekhez köthető. Különösen _ de nemkizárőIag_ abérlőnek vállalnia kell

a) a szeruőďés módosításától kezđve megťlzeti aziĄornanmegállapított bérleti díjat,

b) ha a szerződés nem taľtalmaz i|yen kikötést, a béľleti díjat ajövőben, évente január l-jétől
a KSH á,lta| az e|őzo évre vonatkozőnkozzétett fogyasztói áľindex mértékével növelve fizęti
ffieB'

c) a béľlo vtillalja a 17' $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyz(5i okiľat a|áírását, amennyibenaza
bérleti jogviszony létrejöttének feltételeként előíľt,

d) kiegészítiazővađék összegét a 14. $ (7)bekezdés szerint.

A Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) szétrnúhatározatának (a továbbiakban: Kt. határozat)
7. pontja értelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a
Képviselő-testület más határozata szerint aktua|iza|t bekciltĺjzhető forgalmi éľték szolgá|. A
Kt. határozat 8. a) alpontja a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételével töľténik a béľleti díj meghatźlrozása, a lakossági kisipaľi szolgá|tatás
tevékenysége|<heztartoző bérleti dij szorző 6oÁ. Az iľodatevékenységhez tartoző bérleti díj
szotző 8 %o.

A Kt. határozat 5. pont p) bekezdés éĺtelmében, ha a helyiségben (helyiségcsoportban)
többféle tevékenységet végeznek, a bérleti díj megállapításánáI azt a tevékenységet kell
Íigyelembe venni, amelynek a|apján a 8. pont szeľinti magasabb bérleti díj megállapíthatő,

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti jogviszony létesítésének
engedé|y ezésével kapc solato s d<jntését meghozni szíveskedj en.

Hatátozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Yźľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat



A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájálľul a Budapest VIII. kerü|et, Üilői űt 66tB. szám alatti, 36273lOlN46
he|yrajzi számon nyi|vántartot., 57 m2 alapterülettĺ, ĺjnkormtnyzati tulajdonú' utcai
bejáratu, ftjldszinti nem lakás céIjźlra szolgźl|ő helyiségre az Aďvęctio Kft. béľlővel
kötött béľleti szerződés módosításához, és béľlőtaľsi jogviszony lćtcsítósćhcz azE &,P
Constantia Kft.-vel lakossági kisipari szolgźlltatás (varroda, ruhajavítás, szabászat) és
ingatlaniroda tevékenységek cé|jára,86.000'-Ft/hó + AFA béľleti díj + közüzemi és
különszolgáItatásí díjak osszegen' a bérleti szerzoďés egyéb részeinek vtitozatlanul
hagyása mel1ett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 201 6.december 05.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Ztt.-t a bérleti szerződés móđosítás 1.)
pontja szeľinti megkotéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában
álló nem lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3.
(VI. 20.) onkormányzati reĺdelet 24. $ (2) bekezdése d) pontja alapján az ővadék
feltöltését valamint a24. $ (2) bekezdés c) pontja a|ap1ánkozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási ĺyllatkozat a|áírását vállalják a leendő béľlőtársak.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. december 31.

A dönté s vé gľehaj tás át v égzo szeľv ezeti e gysé g : Józsefu áľo si Gazdálkodási
A lakosság széles kĺjrét érinto döntések esetén javaslata a kozzététe| módjá

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. november 29.
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