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A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. április 10-i ülésére

Táľgy: PATÁLY MIKLOSNE egyéni vállalkozó béľbevételĺ kéľelme a Budapest VIII.
keľület, Dankĺí utca 36. szám a|atti ĺires, önkoľmányzati tu|ajdonú, nem lakás
céljáľa szolgáló helyĺség béľbeadása vonatkozásában

Előteľjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt,, Bozsik István Péter
v agy ongazdálko dási igazgatő

Készítette: KubátSándornéreferens
A napirendet nyilvános tilésen kell taľgyalni.
A döntés e l fo gadás áh o z e gy szeru szav aza|tobb sé g s ziiksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság!

L Tényállás és a diintés tzrta|mának ľészletes ĺsmertetése

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuĺáľosi onkoľm ányzat (a továbbiakban:
onkormanyzat) tulajdonźÍ kepezi a Budapest vlil. keľiilet, Dankó utca 36. szám a|atti,
35475l0lV2 llrsz.-,Ú, 22 m2 alapteľülehĺ, tires, utcai bejaľatú, füldszinti nem lakás céljára
szo|gá|ő helyiség, amely az iĺgat|arl-nyilviĺntartásban üzlet megnevezéssel szeľepel' A
helyiséget magźlba foglaló épületben összesen 47 albetét ta|á|ható, melyből 4 db
önkormanyzati tu|ajđon. Az önkormányzatí tulajđon 2 đb iires, nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiséget, továbbá 2 db bérllő által lakott lakást foglal magába. Az épület nem szerepel a
bontásra kij elölt ingatlanok listáj an.

A fenti helyiség 2014. november 03-án keľült biľtokbavételľe. A helyiség utcai és udvari
bejáratta| is rendelkezik, muszaki áI|apota kĺizepes (3) besoľo|ástl. Yíz, elektľomos aľam
szo|gáItatáls van. A helyiség pađozata kopott, a falakon amuanyag lambéľia elhasználódott,
felette beázás, falnedvesség, kb. 3,0 IÍŕ -rs vakolat hirány |tthatő. A belmagasság 3,89 m,
áImennyezet nincs. A meleg vizet 10l-es elektľomos vízmelegítő szolgáItatja.Yizőranincs. A
vizes helyiségek burkolata kcizepes. Fűtés nincs, olđalfalon légkondicionáló van felszeľelve'
A felületképzések elhanyagoltak, piszkosak.

Avízőranélküli helyiség utánaz onkormanyzatkizos költség fizetésikĺjtelezettsége: 8.710,-
Ft/hó.

PATÁLY MIKLóSNE egyéni vállalkozó (székhely: 1086 Budapest, Dankó u. |7.;
nyilvĺántaľtási szám: 51202468; adőszźlm: 68086060-l-42;) 2017. februaľ 27. napjĺín
bérbevételi kéľelmet nyújtott be a táľgyban megjelölt helyiség vegyeskeľeskedés
( szeszárusítás nélkĺil) céIjár a történő béľbęvétęlę iránt.

A kéľelmező béľleti díj ajanlatot nem tett.

A kérelemhez sziikséges iľatok becsatolásra kerĺiltęk.
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Az Avant.Immo Kft. á|ta| 2016. decembeľ 01. napjan készített és Gódor Lász|ó ftiggetlen
szakértő á|ta| 2017. maľcius 08. napjan aktua|izź/rt éľtékbecslés szerint a helyiség forgalmi
éľtéke 6.220.000,. Ft (282.511,- Ftlmz). A helyiség béľleti díja a forgalmi éľték 100 Yo-źnak
figyelembevételével, utcai ftjldszinti helyiségben végzett kereskedelmi alapellátás (élelmiszer,
élelmiszeľ jellegű vegyes uzLet) szeszárusítás nélktil tevékenységheztartoző 6 Yo-os szorzőva|
számított havi nettĺi bérletÍ díj 31.100'. Ft.

Üres, legalább f4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzok
éľvényesíthetők azza|, hogy a bérleti díj önkoľmĺĺnyzati érdekből legfeljebb 50 Yo-kat
csökkentheto. Az így cscikkentett nettó havi bérleti díj: 15.550,. Ft.

Nem javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását PATÁLY MIKLOSNE egyéni váIlalkozó
részéte határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével kereskedelmi alapellátás
(élelmiszeľ, élelmiszeľ jellegíĺ vegyes üzlet) szeszáľusítás nélkül tevékenység cé|jźra, a
csökkentett 15.550'- Ft/hó+ÁFA bérleti díjon töľténő bérbeađását' mivel a łlělyĺšeg áilapota
eľős közepes, jó felszeľeltségű.

Javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását PATÁLY MIKLóSNÉ egyéni vállalkozó részérę
hatźlrozat|an időre, 30 napos felmondási idő kik<jtésével keľeskedelmĺ alapellátás
(élelmiszer, élelmiszeľ jellegű vegyes üzlet) szeszárusítás nélkül tevékenysé g céljára, a
szétmított 31.100'- Ft/hó + AFA béľleti díj + közüzemi és különszolgá|tatási díjak összegen,
a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az egyoldalú
k<itelezettségvállalási nyilatkozat leendő bét|o éůtali elkészítésének kötelezettsége mellett,
tekintettel a helyiség źtl|apotáĺa.

A helyi vaľos-rehabilitációs tertilet kijelöléséről és a teriileten a ľehabilitáció megvalósításáro|
sző|ő 3212001. (X. 26.) önkoľmźnyzatĺ ľendelet a|apjan a tźtrgyi helyiséget magźlba foglaló
épület nem esik HVT területre.

il. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljaĺa szo|gáIő helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés sztfüséges, amely
dĺinté s me gho zatalźn a a T isztelt B i zotts ág j o go sult.

III. A diintés céIja' pénzügyÍ hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormźnyzat közĺls kĺiltség fizetési
kötelezettségét, azon feliil plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adásáva| a
béľlő gondoskodna a helyiség á||agźnak javításáľól.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként tovźtbbta is ktjzös
költség ťĺzetési kötelezettség teľheli, a helyiség á||agatovább romlik.

Ahatározati javaslat elfogadása pozitivanbefolyásolja az Önkoľmźnyzat20|7. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pérungyi fęđezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ő |993. évi LXXVII. tĺjrvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jaru szolgáIô helyiségek bérbęadásának
feltételeiről szóló 351201-3. (VI. 20.) önkoľmanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő.testĹilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben



meghataľozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ ĺinkormlányzati béľbeadói döntésľe a
Y trosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságát jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan, új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a bérlő kiválasztása soriĺn kell megállapodni. Amennyiben az onkorunźnyzat
részéto| töľténik az ajétn|attétel, a helyiség béľleti díjának mértékét a Képviselő-testület
hatćrozatában megállapított béľleti díjak alapjan kell meghatáĺozni. A hatáskĺjnel ľendelkező
bizottság a bérbeadói dĺjntés meghozatalakor a képviselő-testiileti hatérozatban foglaltaktól
csak akkor térhet el, ha akére|mező béľleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjĺĺn, a leendő bérlrő a bérleti szętzodés megkötését
megelőzően kĺiteles abérbeadőnak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megťlzetní, valamint a 17. $ (4) bekezdés atapján a bérleti szerződés megkötését követően
kij zj egy zó el őtt e gyol dalú kötelezettsé gvállal ási nyilatko zatot aláimi.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) szźtrlűhatálrozatźnak (a továbbiakban: Kt.határozat)
7. pontja éľtelmében a helyiség béľleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a
Képviselő-testĹilet más hatáľozata szennt akna|izá|tbeköltĺĺzhető forgalmi éľték szolgá|,

A Kt. hatérozat 8. a) alpontja a|apjźn a helyiségben végezni kívant tevékenység
figyelembevételével tcjrténik a bérleti díj meghatáĺozása, a kereskedelmi alapellátás
(élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes üzlet) szesziírusítás nélkül tevékenysé ghez tartozó
bérlęti dij szorző 6 %o.

A Kt. hatźrozat 8. a.) alpontj a a|apján üres, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M
Ft a|atti helyiség esetén a bérleti díj cĺnkormányzati érdekből legfeljebb 50 %o-ka|
csĺikkenthető.

Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dĺjntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatáĺozat

A Vríľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.)hoz.zájárul a Budapest VIII. kerĺilet, Dankĺí u. 36. szám a|atti,35475l0lN2 hľsz.-ú,
22 m2 alapteľiiletű, iires, önkormĺínyzati t|iajdonú, utcai bejératű, Ítildszinti nem
lakás cé|jára szolgá|o helyiség bétbeadásźthoz' határozatlan időľe, 30 napos
felmondási iđő kikötésével PATÁI,y umlosľľ egyéni vállalkozó (széktrély:
1086 Budapest, Dankó u. |7; nyilvantaľtási szĺĺm: 51202468; ađőszélm 68086060-1-
42;) ńszére, keľeskedelmi alapellátás (éIelmĺszeľ, élelmĺszeľ jellegű vegyes ĺizlet)
szeszárusítás nélkiilĺ tevékenység cé|jźľa, 31.100'. Ftĺnĺ +ÁFA béľleti díj +
kozuzemi és különszolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsęfviíľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. április 10.



2.)felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat 1.) pontja szeľinti
bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmanyzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló hclyiségek béľbeadásának feltételeiről
szo|ő 3512013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
a|apjankozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźl|a|ási nyilatkozat a|áírźsátvźůIa|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határiđő: 2017 . május 3 1.

A döntés végrehajtásátvégzó szewezetiegység: Józsefuiĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe|módjríľa
nem indokolt hiľdetőtáblan

Budapest, 20|7. április 04.
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Bozsĺk Isfýán Péter
Y agy ongazdálko dási igazgatő
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