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Táľgy: Zenubia Keleti lĺlelmiszeľ Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľĺilet,
Baross utca 125. szám alatti ůiľes, tinkormńnyzati tulajdonú, nem lakás céljáľa
szolgálĺó helyiség béľbeadásáľa

Előterjesztő: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt., Bozsik István Péter
v agy ongazdálko dási igazgatő

Készítette: KubátSánđoľnéreferens
A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A đĺjntés elfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobb sé g szüks é ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási ós Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormźnyzat (a továbbiakban:
Önkormĺínyzat) tulajdonźú képezi a Budapest YIII. keľĺilet, Baľoss utca 125. sztrrl alatti,
359I8l0lN2 hľsz.-ťl, 20 m2 alapteľĹiletri tires' utcai bejźlratÚ, ftildszinti nem lakás céIjfua
szo|gá|ő helyiség, amely az ingat|an-nyilvántartásban üzlet megnevezéssel szerepel. A
helyiséget magźlba foglaló épületben ĺĺsszesen 6I albetét ta|áIhatő, melyből 8 db
önkoľmányzati tulajdonú, 5 db bérlos lakás és 3 db nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiség,
melyből 2 db üres. Az épĹilet nem Szerepela bontásra kijelölt ingatlanok listájĺín.

A fenti helyiség 2017.januaľ 06. napjan került birtokbavételre. A helyiség műszaki źi|apota
kozepes (3) besorolású. Utcai bejáĺatű, acél redőnnyel. A portál fakeľetes, egyszeres
üvegezésű. A bejfuat előtt fellépő lépcső van. Belmagassága 4,26 m. Víz, elektromos áľam
szo|gá|tatźs vaÍ\ a vízszoIgá|tatás |ezćtrva. Mosogató és kézmosó van, csaptelep leszerelve.
Fűtés nincs. A helyiségpadozatajarólapos, oldalfalai csempézettek, közepes állapotúak.

Avízőráshelyiség utánazonkormrĺnyzatkozosköltség fizetési kötelezettsége: 5.400,- Ft/hó.

A Zenubia Keleti É|elmiszeľ Kft. (székhely: 1089 Budapest, Baross u. I25.;
cégsegyzékszźlm: 01-09-186845; ađőszám: 24870120-2-42; képviseli: Safie Maghaiľi Jamal
ügyvezető) 2017. január |2. napján bérbevételi kérelmęt nyújtott be a ttlrgyban megjelölt
helyiségľe kereskedelmi tevékenységével összefÍiggő iľodaĺ munkák céLjáľa.

A kéľelmező bérletĺ díj aján|ata: 23.000,. F.t/hó+ÁFA.

A kérelemhez sztikséges iratok (cégkivonat, aIáírási minta) becsatolásra kertiltek.

A benýjtott iratok alapjánmegállapítható' hogy aZenubia Keleti Élelmiszeľ KÍ.t. a nemzeti
vagyonľól szőIo2011. évi CXCV. törvény 3.$ (1) bekezdésének 1. pontja szerint átláthatő
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szervezetÍIek minősiil, ellene csőđ- és felszámolási eljarás, valamint végľehajtási eljárás nincs
folyamatban.

Az Avant.Immo Kft. által 2017. februaľ f4. napjan készitett és Gódoľ LászIő fiiggetlen
szakérto á|ta| 2017. marcius 06. napjrĺn jóvahagyott értékbecslés szeľint a helyiség foľgalmi
éľtéke 6.160.000,- Ft (308.005,- Ftlmz). A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 oÁ-źnak

figyelembevételével, utcai ftjldszinti helyiségben történő irodai tevékenységhez1'artozó 8 %-

os szoľzóval számított havi nettó bér|eti díj 41.067'. Ft.

A helyi város-rehabilitációs tertilet kijelöléséről és a teľtileten a rehabilitáció megvalósításźrő|
sző|ő 3212001 (X. 26.) önkoľményzati rendelet alapjarl a táĺgyi helyiséget magába foglaló
épület nem esik FIVT teriiletre.

Nem javasoljuk a helyiség bérbeadását a Zenubia Keleti Élelmiszer Kft. által ajrínlott
23.000,- Ft/hó+AFA béľleti díjon, mivel az aján|at lényegesen kevesebb, mint a számitott
bérleti dij. Azonkormányzat,minttulajdonos szánźrakedvezőbb aszámitottbérleti díj.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a Zenubia Keteti Élelmiszeľ Kft. részérę
határozatlarl idore, 30 napos felmondási idő kikötésével, a kereskedelmi tevékenységével
iisszefüggő iľodai munkák cé|jara 41.067,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj + közüzemi és

kül<lnszolgá|tatásí díjak összegen, a 3 havi bruttó béľleti đíjnak megfelelő óvadék
megfizetésének és az egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat leendo béľlő á|ta|i

elkészítésének kötelezettsége mellett. Azért javasoljuk a szźlmitott bérleti díjat, mert a

helyiség csak2 hónapja á11 tiresen, továbbá fekvése és az á||apotais ezt indokolja.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiség bérbeadáshoz bérbeađói döntés sziikséges, amely
dĺjnté s me gho zata|źlr a a Ti sztelt B i zotts ág j o go sult.

III. A dtintés céIja' pénzůigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó béľleti díj fedezné az onkormtnyzat közös költség fizetési
kĺjtelezettségét, azon feltil plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adásźxa| a

béľlő gondoskodna aľról, hogy a helyiség źi|agane ľomoljon.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkoľmźnyzat, kiadásként továbbra is közös
költség fizetési kötelezettség terheli, a helyiség allagatovább ľomlik.

Ahatźrozatijavaslat elfogadása befolyásolja az onkoľmźnyzatz}l7. évi béľleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pérungyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ kiiľny ezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésĺikľe vonatkozó egyes szabályokĺól
sző|ő 1993. évi LXXVII. törvény 38. $ (1) bekezdésę éľtelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában á11ó nem lakás cé|jara szolgálő helyiségek béľbeadásanak

ťeltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $

(1) bekezdése éľtelmében a KépviselőtestĹilet (a továbbiakban: Kt.) _ a ľenđeletben

meghatátozott feladat- és hatásköľ megosztás szeľint _ önkormányzati bérbeadói dĺintésľe a
Y áto s gazđálkodási és Pénzügyi B izottságát j o go sítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjĺĺn, új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
méľtékéről a béľlő kivźůasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkotmányzat



részétőI töľténik az ajźnlattétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testiilet
határozatźtban megállapított bérleti dijak alapjan kell meghatźxozni. A hatásköľrel ľendelkező
bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testiileti hatźrozatban foglaltaktól
csak akkoľ térhet el, ha akéte|mező béľleti díj ajánlatot tett.

A Ręndelet 14. $ (f) bekezdés alapjrán, a leendő bérlő a bérleti szerzódés megkötését
mege|ózően kcjteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként
megf,lzetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szerzodés megkĺitését követően
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatko zatot a|áimi.

A Képviselő-testület 248120|3. (vI. 19.) szźműhatározatélnak (a továbbiakban: Kt. hatfuozat)
7 . poĺtja éľtelmében a helyiség béľleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hataľozat és a
Képviselő-testiilet más hataľozataszetintaktualizźůtbeköltözhető forgalmi éľték szolgál.

A Kt' határozat 8. a) alpontja alapjźn a helyiségben végezni kívant tevékenység
figyelembevételével történik a béľleti díj meghatźtozása, az utcai ftldszinti helyiségben
tĺjrténő iľodai tevékenységhezl'zrtozó bérleti dij szotző 8 oÁ.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
d<jntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) szźlmtĺVárosgazdálkodási és Pénzügyibizottságíhattrozat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) nem járul hoz;zá a Budapest VIII. keľiilet, Baľoss u. 125. szám alatti,35918l0lV2
hĺsz.-ú, 20 m2 alapterĹiletĺí, iires, önkoľmanyzati tulajđonú, utcai bejátat,ű', ftjldszinti
nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiség béľbeadásához, hatáĺozatlan időľe, 30 napos
felmondási idő kikötésével a Zenabia Keleti Elelmiszeľ Kft. (székhely: 1089

Budapest, Baross u. |25 ., cégsegyzékszźtm: 0 1 -09- 1 8 68 4 5 ; adőszźtm 2487 0120 -2-42;

képviseli: Safie Maghaiľi Jamal igyvezeto) részére keľeskedelmi tevékenységével
összefiiggő ĺľodai munkák végzése cé|jáĺa az á|ta|a ajánlott, 23.000'. Ft/hó + AFA
béľleti đíj + kozizemi és ktilönszolgá|tatási díjak összegen.

F el el ő s : J ő zsef v ár osi Gazdálko dási Kĺ! zp orĺt Zrt. v agy oÍLgazdálko dás i igazgatőj a
Hatáĺidiĺ : 20|7 . mĺíľcius 20.

f.) hozzájálľul a Budapest VIil. keľület, Baľoss u. 125. szám a|atti'359l8l0lV2hrsz,-,ű,
20 m2 alapteľiiletű, üres, cinkoľmanyzatitv|ajdonú, utcai bejátatű, fijldszinti nem lakás
céIjara szo|gá|ő helyiség bérbeadásahoz,hatáľozatlan időre, 30 napos felmonđási idő
kikotéséve| a Zenubia Keleti Elelmiszeľ Kft. (székhely: 1089 Budapest, Baľoss u.

|25., cégsegyzékszttm: 01-09-186845; adószám: 24870|20-2-42; képvise|i: Safie
Maghairi J amaI ügyvezető) részér e keľeskedelmÍ tevékenységével iisszefüggő irodaÍ
munkák végzése céIjfua 4|.067,- Ft/hó tÁľa. béľleti díj + k<jzüzemi és

kül ĺlnszolg áItatási díj ak ĺisszegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja



Hatáľidő: 201'7. marcius 20.

3.) felkéri a Jőzsefvérosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a hatźnozat 2.) pontja szeľinti
bérleti szeruőďés megk<ltéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkoľmrányzat
fulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről
szőIő 3512013. (u. 20.) önkorményzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat a|áírásátvá||a\ja a
leendő bérlő.

Felelős: Jőzsefvźtosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. április 30.

A döntés végrehajtás át v égző szerv ezęti egység : Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblĺín

Budapest, 2017. március 14.
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Bozsik István Péteľ
Y agy ongazdálko dási igazgatő
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