
Budapest Főváro s VIII. keriil et J őzsefv éro si onkoľm źny zat Képviselő-tesÍületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ľ n ()
Előteľjesztő: Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.

ELoTERJESZTÉ,S

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2OI7. április 10-i iiléséľe

Tárgyz A KvR TRADE Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľület, Kálvárĺa u.
21lA. szám a|atti ůiľes, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló
helyiség vonatkozásában

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

Készítette: KubátSándornéreferens
A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.
A dcinté s elfo gadás áh o z e gy szeríi szav azat(obb s é g szüksé ge s'

Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefüárosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkoľmrínyzat) tu|ajdonátképezi a Budapest VIII. keľület, Kálváľia a.21tA. szám a|atti,
36083l2lV30 hrsz.-ú, 45 m2 alapterületrĺ Ĺires, utcai bejaÍatű, ftjldszinti nem lakás cé|jára
szolgálő helyiség, amely azingatlan-nyilvántaľtásban üzlet besorolással szerepel'

A helyiséget magttba foglaló épületben összesen 32 a|betét ta|źůhatő, melyből 6 van
önkormányzati tv|ajđonban, 3 db nem lakás céljára szo|gźiő helyiség (mindhárom üres),
valamint 3 lakás (béľlős). Az épület nem szeľepel a bontásľa kijelölt ingatlanok listáján.

Avízőrás helyiség utánaz onkoľmĺínyzatkizosköltség fizetési kĺjtelezettsége 10.350,- Ft/hó.

Az onkoľmányzatiHźnkeze|ó Iroda a fenti helyiséget20|1. november 03-án vette biľtokba.
A biľtokbavéte|i jegyzĺĺkönyv szerint a helyiség kĺlzepes mtĺszaki á||apotll,(3) besorolású.

A helyiség 2 tészbőI áll, ĺizletlés raktaľ megnevezéssel. Belmagassága 4,95 m. Bejĺáľati ajtaja
ráccsal ellátott. Üvegezése törött. Falak vakolat hiĺínyosak, vizesedés |źńhatő kb. 2 m
magasságban. Az elektromos ésvízvęzetékhá|őzatfelújításra szorul. 

,WC,vízóta. 
villanyóľa,

gáz&avan. A fütés gazkonvektorľal megoldott.

A KvR TRADE Kft. (cég1egyzékszálma: OI-09-295I97; adószáłna: 25899797-2-42;
székhely: 1089 Budapest, Dugonics u. 12lB 4. em.t4. képviseli: Szabó Nikoletta ugyvezető)
2017. március 22.én kéľelmet nyujtott be a helyiség motoľkeľékpár és alkatrészek
kereskede|me és táľo|ása cé|jźra töľténő bérbevételéľe. A kéľelem bérleti díj ajánlatot nem
tarta|maz. A szĹikséges iľatok becsatolásra kerültek.
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A benffitott iratok a|apján megállapítható' hogy a KVR TRADE Kft. a nemzeti vagyonľól
sző|ó 20|1. évi CXCV. törvény 3. s (1) 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősül,
ellene csőd- és fe|számolźlsi eljaľás, valamint végrehajtási etjrárás nincs folyamatban

Az Avant.Immo Kft. á|ta|20|7.januáľ 03-źľl készített és Gódor Lász|ô független szakérto
által 20|7. januźtt 10. napján jóvahagyott éľtékbecslés szcľint a helyiség forgalmi éľtéke
8.890.000,- Ft (|97.465,-Ftlmz). A foľgalmi éľték 100 %-anak ťrgyelembevételével, azutcai
ftildszinti helyiségben végezni kívant keľeskedelem és raktározás tevékenységheztartoző 8
%o-os szorzőva| számitott havĺ nettó béľleti díi 59.267,-Ft.

Az üľes, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj
önkoľmányzati &đekből legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. Az így csökkentett nettó havÍ
bérletÍ díj: 29.633'. Ft.

A helyi város-rehabilitációs terület kijelĺĺléséről és a területen a ľehabilitáció megvalósításáľól
szőIő 32/2001 (X. 26.) önkoľményzati rendelet a|apjan a targyi helyiséget magába foglaló
épület řIVT teľtileten (Orczy negyed) fekszik, de a Rév8 Zrt._tő| kapott információ szeľint
résztikľől a bérbeađásnak nincs akađźiya.

Nem javasoljuk a Budapest vlil. kerület, Kálvária a. 21lA'. szám a|atti 36083l2lV30
hľsz.-ú, 45 m2 alapteľületű, utcai bejáratű ftildszinti nem lakás cé|jfua szo|gá|ő helyiség
béľbeadását a KVR TRADE Kft. (cég1egyzékszźtma: 0I-09-295197, székhely: 1089
Budapest, VIII. Dugonics u. I2lB ugyvezeto: Szabó Nikoletta) részére,határozat|an időre 30
napos felmondás kik<ltésével, keľeskedelem és raktározási (motorkeńkpár és alkatrészek
kereskedelme és taľolása) tevékenység céljĺíľa a csökkentett29.633,- Ft/hó +ÁFA bérleti díj
-| közüzemi és szolgáltatási díjak összegen.

Javasoljuk a Budapest vlil. keľiilet, Kálváľĺa u.2|lA. szám a|atti 3608312lN30 hĺsz.-ú,
45 m2 alapteriiletű utcai bejáratú ftjldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadását a KVR
TRADE Kft. (cégjegyzékszáma:0|-09-295197, székhely: l089 Budapest, VIII. Dugonics u.
IflB, ugyvezető: Szabó Nikoletta) tészére, hatźrozat|an időľe 30 napos felmondás
kikĺitésével, kereskedelem és raktározási (motoľkeľékpár és alkatľészek keľeskedelme és
tĺĺľolása) tevékenység cé|jára a szálmított 59.267,. Ft/hó + ÁFA béľleti díj + köáizemi és
szo|gáltatźlsi díjak összegen, a3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének
és aZ egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat leendő bérlo á|ta|i elkészítésének
kötelezettsége mellett.

Azért javasoljuk a helyiség bérbeadását a szźnnított bérleti díjon, meľt a helyiség a keľiilet
dinamikusan fejlődő területének szélén fekszik (orczy negyed), és amennyiben a számitott
béľleti díjon adja bérbe a tulajdonos, az źita\a a 6 éve tiľesen ál1ó helyiségre kifizetett közös-
ktiltség cisszege is megtéľülne.

II. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadásáhozbérbeađói döntés szĹikséges, amely döntés meghozata\ára a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzůigyĺ hatása

A mięlőbbi bérbęadásból befolyó bórlęti díj fedeznéaz onkoľmźnyzat közös költség fizetési
kcjtelezettségét, valamint plusz bevételt is jelent.



Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkoľményzat, kiadásként továbbra is közös
költség fizetési kötelezettség terheli és a helyisé gá|Lagatovább romlik.

A hatátozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkoľm ényzat 20|7 . évi bérleti díj
eloirényzatát.

A helyiség bérbeadása pénziigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

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

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásĺĺnak
feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) ĺlnkoľmanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben
meghatźlrozott feladat- és hatáskĺjr megosztás szerint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésrę a
Város gazđálkodási és Pénzügyi Bizottságát j o gosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan, új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjĺának
méľtékéről a béľlő kiválasztása sorián kell megállapodni. Amennyiben az onkormtnyzat
ľészéľől történik az aján|aÍĺéte|, a helyiség béľleti díjanak mértékét a Képviselő-testtilet
határozatában megállapított bérleti díjak a|apjánkell meghatározni. A hatáskönel ľendelkező
bizottság a bérbeadói dcintés meghozatalakor a képviselő-testületi hatźnozatban foglaltaktól
csak akkor téľhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajanlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján, a leendő bérlő a bérleti szeruődés megkötését
megelozően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megÍizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján a béľleti szerződés megkötését követően
közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatk ozatot atáími.

A Képviselő.testület 24812013. (VI. 19.) szźtműhatźrozatának 7. pontja éľtelmében a helyiség
bérleti díjanak alapjául a helyiségeknek a jelen hattrozat és a Képviselő-testület más
hatźxozataszeľintak'tua|izá|tbekĺiltözhetőfoľgalmiétékszolgál.

A hatáľozat 8. a) alpontja a|apjarl a helyiségben végezni kívánt tevékenység
Íigyelembevételével történik a bérleti díj meghatározźsa, a helyiségben végezni kívrínt
kereskedelem és az utcai ftildszinti helyiségben végzett raktáĺozási tevékenysé ghez lrrrtoző
bérleti dij szotző 8 oÁ, toválbbá az iires, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25 M Ft
alatti helyiség esetén a fenti szorzők éľvényesítenđok azza|, hogy a bérleti díj önkoľményzati
éľdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető.

Fentiek aIapjankérem aTiszte|tBizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év (.....hó ...... nap) szĺámú Városgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



|.) hozzájálrul a Budapest VIII. keľület, Kálváľia u.2ltŁ. szám alatti 36083l2lN3O
hľsz.-ti, 45 m2 alapteľülehi, utcai bejtnatu Íiildszinti nem lakás cé|jźra szol,gá|ő
helyiség bérbeadásához a KVR TRADE Kft. (cégjegyzék szźlma: O|-O9-295l97;
adőszáma:25899797-2-42; szék.hely: 1089 Budapest, VIII. Dugonics u. I2lB 4. em.
14. képviseli: Szabó Nikoletta igyvezetó) részére, határozat|an időre 30 napos
fęlmondási hatáľiđő kik<jtésével, keľeskedelem és raktározási (motorkerékpár és
alkatrészek keľeskedelme és tárolása) tevékenység céIjára 59.267,. Ft/hó + ÁFA
bérleti díj + köztizemi és szo|gá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkođási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|7. április 10.

2.) felkóľi a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti
bérleti szerzođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmanyzat
tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről
szó|ő 3512013. (VI. 20.) <lnkoľményzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjarl3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kiizjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvźi|alási nyilatkozat alźftását vá||a|ja a leenđő
bérlő.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. május 3 1.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Iőzsefvźrosi Gazdálkođási KözpontZrt,

A lakosság széles k<jrét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjríra
nem inđokolt

Budapest, 2017. április 04.

hiľdetőtáblan honlapon

e,/l
Bozsik Isfuán Péter

Y agy ongazdálko dási igazgatő
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