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ELiTERJEsZTÉs

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|7. ápľilis 10-ei tilésére

Táľgy: a Remény Gyeľmekein a gyermekek reménye Egyesület béľbevételi kéľe|me a
Budapest YIII. keľület, Kiss József u. 12. szám a|atti iiľes, łinkoľmányzati
tulajdonú' nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,
v agy ongazdálkodási ígazgatő

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dcjnté s e l fo gad ás áh o z e gy szeru szav azatĺobb sé g szĹiksé ge s.

Bozsik Istviĺn Péteľ

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főviíros VIII' keľület Józsefuĺĺľosi onkormźnyzat (a továbbiakban:
onkoľmĺĺnyzat) tu|ajđonátképezi a Budapest VIII. keľület, Kiss József u. 12. szárn a|atÍi,
34697l0lV1 hĺsz.-ú, 91 m2 alapteľĹiletú, tiľes, utcai bejĺíratú, pinceszinti nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség, amely azingat|arl-nyilvántaľtásban egyéb megnevezéssel szerepel.

A helyiséget magába foglaló épületben összesen 46 albetét tal'áůhatő, melyből 6 db
ĺĺnkoľmányzati tilajdonű, 4 db lakás.(l üres, 3 bérlős) és 2 db nem lakás céIjźra szolgáló
béľlemény (1 Ĺiľeq, és 1 bérlős) Az épiilet nem szeľepel a bontásľa kijelölt ingatlanok listáján.
A helyi vĺáľos-rehabilitációs teľĺilet kijelĺiléséľől és a teľületen a ľehabíIitácíő megvalósításátől
szo|ő 3212001. (X. 26.) önkoľmźnyzat rendelet alapjtn nem esik atfugyí helyiséget magźlban
foglaló épület ľrVT teniletre.

A fenti helyiség 20II. decembeľ 06. napjrín kerĹilt biľtokbavételre. A helyiség miĺszaki
állapota kĺizepes (3) besoľolású. Utcai bejáľatű' biĺonsági ráccsal védett faszerkezeii a
bejarati ajtó. A padozat kerámia lapokkal buľkolt, vizes helyiségek vannak. Yíz- és villanyóra
van. Belmagassága 2,25 m.

A vízőtás helyiség utźn az onkoľmĺínyzat kozos költség fizetési kĺitelezettsége: 24.354,.
Ft/hó.

A Remény Gyeľmekeĺ, a gyermekek ľeménye Egyesůilet (székhely: 1094 Budapest,
Berzenczey u.29. 4, em.8.A; nyilvántarté.si szźlm: 01-02-001 5616; adőszám: |8622313-I-43;
képviseli: oľoyvwee onoriode Isaac elnök, a továbbiakban: EgyesÍIlet) 2017. január 17.
napjźn bérbevételi kéľelmet nyujtott be atárgyban megielölt helyiség kultuľáIis tevékenység
végzése cé|jára töľténő bérbevétele irźnt. Az Egyesület célkitűzése óvni, segíteni a
szegényeket, tnvtů<at, idősoket, ételt, fedelet és ruhát biztosítanak a ľászorultaknak, munkához
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segítik azokat, akik a jövőjük éľdekében dolgozni akaľnak. Az Egyesiilet törekszik továbbá a

különböző kuttúrák k<jzelítése egymáshoz, függetlenül a bőtszintol, csökkenteni a
rasszizmust, a gyiĺlöletet, a kiközĺisítést, tamogatni a sportot és kulturát, mint céljai eléľésének
eszkozét.

A kéľelmező béľleti díj ajarlatot nem tett.

A kéľelemhez szfüséges iratok (civil szervezetek bírósági nyilvántaľtásanak az egyesület
adatahavonatkozó kivonat, bejegyzíl végzés, a\źlirási címpéldany) becsatolásľa kerĺiltek.

Az e|őzméĺyheztartozik,hogy az Egyesiilet elnöke koľábban bérelt helyiséget kerületĹinkben
a Dankó u. 36. szźxrl a|att, Kľiszo Bt. néven. Az Egyesület elnöke a Kľiszo Bt. kültagja volt. A
Kľiszo Bt. bérleti szerződése felmondásľa kerĹilt, a taľsasággal szemben felszámolási eljaľás
indult, melynek lezárulré.sźlt kĺivetően a cég töľléséľe keľült sor. A hátralékos bérleti díjból
szźrmazó igény behajtása éľdekében jelenleg végrehajtási eljáľás van folyamatban a Kľiszo
Bt. korábbi beltagj ával szemben.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy a Remény Gyeľmekeĺ, a gyermekek
ľeménye Egyesůilet a nemzeti vagyonĺól szóló 20|I. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)

bekezdésének 1. c.) alpontja szeľint át|áthatő szęrvezetnek minősül, ellene csőd- és

fęlszámolási elj áľás, valamint végrehaj tási elj arás nincs folyamatban.

A CPR-Vagyonéľtékelő Kft. á|ta|2016.januaľ l8. napján készített és Gódor Lász|ő független
szakértő áLta| 2017. miĺrcius 30. napjĺín a|<ťaalízźit éľtékbecslés szeľint a helyiség foľgalmĺ
értéke 7.830.000,. Ft (86.000,-Ft/mf). A helyiség béľleti dijaa forgalmi érték 100 oÁ-ának

ťrgyelembevételével utcai pinceszinti helyiségben töľténő közművelődésĺ, oktatási, szociális
és spoľt tevékenység, műterem, kiállító terem, múzeum, szíĺlhźn, próba-, toma- és táncterem,

klubhelyiség, tevékenységhez tartoző 6 %o-os szotzóva| számitott havi nettó béľletĺ díj
39.150,- Ft.

Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a Remény Gyeľmekeĺ, a gyeľmekek ľeménye
Egyesület (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey !.29. 4. em. 8.A; nyilvántaľtási szĺím: 01-
02-0015616 adőszétm 186223|3.1-43; képviseli: oroyvwee onoriode Isaac elnĺik) tészére,
tekintettel ana, hogy az Egyesület tényleges, éľdemi tevékenységéről információkkal nem
rendelkeztink, és az interneten t<irtént kutatásaink sem vezettek eredményre.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljara szolgá|ó hetyiség bérbeadáshoz bérbeadói đöntés szükséges, amely
dönté s me ghozataIttr a a T ísńelt B izottság j o go sult.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezné az onkoľmźnyzat közös kĺiltség fizetési
kötelezettségét, azon felül plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe ađásáva| a

bérlő gondoskodna arról, hogy a helyiség á|Iagane romoljon.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkoľmźnyzat, kiadásként továbbľa is kĺizös
költség fizetési kcitelezettség terheli, a helyiség állagatovább romlik.

A hatáľozati javaslat elfogadása negatív befolyásolja az onkoľmányzat 20|7. évi bérleti díj

bevételét.

A helyiség béľbeadása péruugyi fedezetet nem igényel.

, #ť,'



IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szőIő 3512013. (VI. 20.) ĺinkoľmźnyzati ľendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $
(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben
meghatátozott feladat- és hatásköľ megosztás szeľint _ önkoľmányzatí bérbeadói döntésre a
Vaľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát j o gosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan, új béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjanak
mértékéľől a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormtnyzat
rész&őI töľténik az ajźn|attétel, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testiilet
hatźrozatźlban megállapított bérleti díjak alapjan kell meghatźrozĺi. A hatáskönel ľendelkező
bizottság a bérbeađói d<jntés meghozatalakor a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól
csak akkor téľhet el, ha akére|mező bérleti díj ajanlďot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján, a leendő bérlő a béľleti szerzőđés megkötését
megelőzően kcjteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megťlzetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szerzodés megkötését követően
kozjegyzĺĺelőttegyoldalúkötelezettségvá||a|ásinyilatkozatotaláírni.

A Képviselő-testtilet 248120|3. (VI. 19.) sztlmúhatfuozatźnak (a továbbiakban: Kt,hatźnozat)
7. pontja értelmében a helyiség béľleti díjának a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hataľozat és a
Képviselő-testület más hataľozataszennt al<tua|izźitbeköltözhető foľgalmi értékszolgáL.

A Kt. hatfuozat 8. a) alpontja alapjan a helyiségben végezĺi kívant tevékenység
figyelembevételével tĺiľténik a béľleti díj meghatáĺozása, az utcai pinceszinti helyiségben
töľténő kiĺzművelődési' oktatási, szociális és sport tevékenység, miĺteľem, kiállító terem,
múzeum, sziĺlhźz, pľóba-, torna.' és táncterem, klubhelyiség tevékenységhez 1artoző bérleti díj
szorzó 6 %o.

A Kt. hatáľozat8. a) alpontja alapjĺín azistes,legalább 24hőnapja nem hasznosított nettó 25M
ft alatti helyiség esetén Kt. hatźrozatban meghatźrozott szorzők érvényesítendĺĺk azza|, hogy a
béľleti díj önkorményzati érdekből legfeljebb 50 %o-ka| cscjkkenthető.

A Kt. határozat 24. pontja a|apjan a ťlzętendő nettó béľleti díj egy hónapra jutó összege nem
lehet kevesebb, mint az onkormźnyzat által taľsashĺŁi közös és egyéb költségként kifizetett
összeg.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos
d<intését meghozni szíveskedj en.
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Határozatĺ javaslat

év (...hó....nap) szĺĺmú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járlihor'zá a Budapest VIII.
keľület, Kiss József u. 12. szám a|atti' 34697l0lNI llrsz.-Ĺ:, 91' m2 alapteľĹiletű, üres,
ĺinkoľmĺínyzati tu|ajdonú, utcai bejaratű, pinceszinti nem lakás céIjara szo|gźúő helyiség
bérbeadásahoz a Remény Gyeľmekei, a ryermekek ľeménye Egyesiilet (székhely: 1094
Budapest, Berzenczey u. 29. 4. em. 8.A; nyilvantartási szźml: 01-02-0015616; adőszán:
|86f2313-l-13; képviseli: onoľiode oroyovwe Isaac elnök) rész&e kultuľáIĺs tevékenység
cé|jara.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. április 10.

A dĺintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététę| módjĺáľa

nem indokolt hirdetőtáblĺĺn

Budapest, 2017. április 04.

honlapon
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Bozsik Istváil Péteľ
Y agy ongazdálko dási igazgatő
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