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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testületének
Y árosgazdźtlkodási és Pénzĺigyi B izottsága

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálko dź.si Kozpont Zrt' . .... sz. napirend

ELoTERJEszTÉS

AYźłrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság}}|1 ' mźtrcius 13-ai iilésére

Tárgy: Javaslat a Budapest vfII. keľtilet, Német u. 4. szám alatti üľes, tinkoľmányzati
tulajdonú' nem lakás céIjáľa szolgáló helyiség béľbeadására érkezett béľbevételi
kéľelmek elbíľálásáľa

Előterjesaő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péteľ vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tríľgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egĺszeríi szav azattöbbség szükséges.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefrárosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľĺilet, Német u. 4. szźtm a|atti, 349|0l0lAlf hrsz.-li, 18 m2
alapterületiĺ, üľes, utcai bejáratu, ftjldszinti galériás (7,|8 m2 alapteľülehĺ) nem |akás cé|jára szolgáló
helyiség, amely az ingat|an-nyi|vántartźtsban ľaktár megnevezéssel szerepel' A helyiséget magźha
foglaló épületben összesen 8 albetét talá|hatő, melyből 3 van önkormányzati tulajdonban. Ebből 2 nem
lakás céljára szolgáló helyiség (1 tiľes, l bérlős), valamint 1 bérlős lakás. Az épi.ilet nem szeľepel a
bontásľa kijelölt ingatlanok listáján. A helyiséget magába foglaló tátsasház nem FIVT területen
helyezkedik el.

A fenti helyiség 20i3. november 05-én került binokbavételľe, a helyiség közepes műszaki állapotú,
(3) besorolású, ľendeltetésszerű haszná|atra alkalmas. A helyiség ľendelkezik villanyórával, valamint
WC helyiség is található benne.

AvízőranélküIi he|yiség után azÖnkormányzatközös költség fizetési kötelezettsége 4,914,-Ftlhő.

1.) Nagy Gyu|a 20l6. július 05. napján kéľelmet nyújtott be atárgyban megjelöIt helyiség ľaktáľ
cé|jára töľténő bérbevétele iránt. A kérelméhez csatolta az egyéni vállalkozói igazolványi.ĺ. Az
opten Cégnyilvántartás szeľint Nary Gyula vá||a|kozői igazo|vétnya2006. március 22. napján
megszúnt. Tekintettel eľre írásban megkerestük a kére|mezőt, hory amennyiben kéľelmét
fenntartja, szíveskedjen a hatályos vá||a|kozói igazo|ványát Táľsaságunknak bemutatni. A
megkereséseinket Nagy Gyula az á|ta|a megadott elérhetőségen nem vette tlt. A Partneľcontľol
nyi|vántartttsában nem szeľepel Nagy Gyula egyéni vállalkozó.

Béľ|eti díj ajánlata: 40.000,-Ft/hó + ÁFA.

2.) A Sate||ite & Sales Kft. (cégtregyzéksztm:1'3-09-|62841; székhely: 209f Budakeszi, Székely
köz 7,; adószám: 24f868002I3; képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) 201ó. jlinius 10-én
szintén kéľelmet nyújtott be a tálrgyban megjelolt helyiség mobiltelefon és használtľuha
keľeskede|em cé|jára történő béľbevételéľe. A kérelem beadásakor béľleti dij ajźn|atot a
kére|mezo nem tett, és a sztikségęs iľatokat becsatolta. Tekintette| ana,hogy másik kéľelmező
is volt, megkeľesttik a Satellite & Sales Kft.-t, a béľleti díj nyilatkozatźnak megtétele
érdekében' A bérleti díj ajántatát2016. november 2|-éntette meg, amely szerint maxĺmum
35.000'-Ft/hó + AFA összegen kívánja bérbe venni atárgybani helyiséget.
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A Satellĺte & Sales Kft. a nemzeti vagyonról sző|ő f0|1. évi CXCVI. törvény 3. s (1) 1. pontja
szerint tltlátható szervezetnek minősiil, ellene 2016. novembet 22-i hatźi|ya| felszámolási eljárás
indult' fi zetésképtelenség miatt.

Az Avant.Immo Kft. á|ta|2016. augusztus 31. napján készitett és a ftiggetlen szakértő tL|ta|20|7.
febľuár f7 ' napján aktua|izźit értékbecslés szerint a helyiség foľgalmi éľtéke 5.780.000'. Ft
(32l.000,- Ft/m2). A helyiség bérleti dija a foľgalmi érték 100 %o-ának Íigyelembevételével, a
raktfuozás utcai ftjldszinti helyiségben, továbbá a kereskedelem, iizlet tevékenységheztartoző 8 %-os
szorzőva| számított havi nettó béľleti díj 38.533'- Ft.

A Képvise|ő-testĺilet 248120|3. (VI. 19') számű hattrozat 8. a) pontja a|apján az ĺires, |ega|źłbb f4
hónapja nem hasznosított nęttó 25M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj onkormányzati éľdekből
legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető. A 8%-os szorzőva| számiŃa az igy csökkentett nettó havi béľletĺ
díj iisszege: |9.267'-Ft.

Nem javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását Nagy Gyula magánszemé|y részéte, tekintettel arra,
hogy a kéľelmében foglaltaktól eltérően már nem egyéni vźi|a|akoző' és a megkereséseink ellenéľe
sem jelentkezett ennek tisztázása érdekében.

Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a Satellite & Sales Kft. részére, tekintettel arra,hogy a
Társaság ellen fizetésképtelenség miatt fęlszámolási eljárás van folyamatban.

II. A beteľjesztés indoka

A nem |akás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadáshoz bérbęadői dĺjntés sztikséges, amely döntés
me gho zata|źtra a Ti sztelt B izotts ág j o go su lt'

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A dontés cé|ja a béľbevételi kérelmek elbírálása.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
fi zetési kötelezettség terheli.

A határozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkormányzat f0|7. évi bérleti díj
bevételét.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igénye|.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXvIu. törvény 38. $ (l) bekezdése éľtelmében a felek a he|yiségbéľ összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolrgtt|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35ĺf013. (VI. 20.) önkormźnyzati ľendelet (a továbbiakban: Rende|et) 2. $ (l) bekezdése
éľtelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatźtrozott feladat- és

hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésrę a Yttrosgazdálkodási és Pénzüryi
Bizottságźú jo go sítj a fel.

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése a|apjétn, új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéľol a
bérlő kiválasztźsa soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| történik az
aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testĺilet határozattlban megállapított bérleti
díjak a|apján kell meghatározni. A hatáskönel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés

meghozata|akor a képviselő-testiileti hatáľozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kéľelmező
bérleti díj ajĺánlatot tett.

A Képviselő-testtilet 248120|3' (VI. 19.) számú határozatttnak (a továbbiakban: Kt. határozat) 7.

pontja éľtelmében a helyiség béľleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatźtrozat és a Képviselő-
tosttilgt más határozata szerint aktualizá|t bekölt<jzhető forgalmi érték szo|gćtl. A Kt. határozat 8, a)

alpontja a|apján a he|yiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével tĺjrténik a bérleti díj
meghatározása, a raktźrozás utcai fü|dszinti helyiségben, továbbá a kereskedelem tevékenységhez
tartoző bérleti díj szorző 8 %o.



A Kt. hatáľo zat 8. a\ alpontja a|apján az üľes, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25MFt a|atti
helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj onkormányzati érdekből

legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkenthető.

Fentiek alapján kéľem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjen.

Hztározatijavaslat

év' (...hó..'.nap) számú Yárosgazdźtlkodási és Pénziigyi bizottsági határozat

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságúgy dönt, hogy

l') nem jára|hozzá a Budapest VIII. keľiĺlet, Német u.4. szám a|atti,349l0l0lAlf hľsz.-ú, 18

m2 alapteriiletrÍ utcai bejáratű ťoldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához,

raktátozás tevékenység célrjźtra, Nagy Gyu|a részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I7 . március 13.

2.) nem járu|hozzá a Budapest VIII. keľület, Német u. 4. szám a|atti,349l0l0lAl2 hrsz.-ú, 18

m2 alapteľülehĺ utcai bejáratú ftjldszinti nem lakás cé|jára szo|gtůő helyiség béľbeadásához,
mobiltelefon és használtľuha kereskedelmi tevékenységek cé|jára, a Satel|ite & Sa|es Kft.
részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 2017. mttľcius l3.

A döntés végrehajtását végző szervezęti egység: JózsefuáľosiGazdálkodáslKözpontZrt
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, f017. mttrcius 07.

honlapon

/-')( ,,f(+'^\
Bozsik István Péteľ

v agy ongazdál kodás i i gazgatő

KÉszÍrpľre: JózsppvÁnosl GazoÁlroDÁSl KoZPoNTZRT.

LBÍRľł: BALoGERIKAREFERENS i}.---\-
PÉľzÜoyl FEDEZETET IGÉNYEL / NBlvĺ lcÉNypr, IGAZoLÁS: {łĄ-" #_-J:

-Ur-
OGI KONTROII-: O

'É'VJď- /t/ý_
paŇeoe-ruMÁNEDINA 2017 ĺqÁĺłi 0 7. 

're.fTopcv

El-l-pľoRIzTp: /} l /=\ 
-t w/. l ,/ (,

,ł,{. sllzłV h/, /,,öŔ. vĺszeąEzure ł017 ľ{ÁHt 0 i' /ALrEG\zo / r -.,BareRĺeszľÉSRE\LKALMAS: IovÄuecufl: 
f

Jr,cyzo 
. 
ÁÝenoscezoÁĺwqŕegÉtťÉDzÚffiI BIZ9TTSÁG ElNÖrp


