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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi BÍzottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mźnak részletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főviáľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
onkormĺányzat) tulajdonéiképezia Budapest YIII. keľület, Somoryĺ BéIa u. 24. szćrrla|atti,
3642|ĺ0lN25 hľsz..ú, 26 m2 alapterĹilettĺ, ĺiľes, utcai bejárafu, ftildszinti galériĺĺs (7,I8 nŕ
alapteľĹiletií) nem lakás céljára szolgáló helyiség, amely az ingat|an.nyilvźntaĺźlsban tizlet
megnevezéssel szeľepel. A helyiségetmagélbafoglaló éptiletben összesen 29 albetétta]éiható,
melyből 4 van önkormányzati tulajdonban. Ebből 4 nem lakas céljaľa szo|gźůő helyiség (2
ĺiľes, 2 bérleti joggď teľhelt), lakás nincs. Az épület nem szeľepel a bontásľa kijelölt
ingatlanok listáján.

A fenti helyiség 2016. jaauat 11-én kerĹilt biľtokbavételre, a helýség közepes mtiszaki
á|Iapott;, (3) besorolású, ĺendeltetésszeľÍĺ használatra alkďmas.

Avízőtźshelyiség utánazonkoľmínyzat közös kiiltség fizetési kötęlezettsége 6.864,- Ft/hó.

adószĺámmal rendelkező magánszemély (adószám: ;

tevékenysé ge. képző-és ipaľmĺĺvész) 2017. februfu 23. ĺapjarl kérelmet nyijtott be a tĺáľgyban

megjelcilt helýség kézmĺĺves műhely és galéria céIjara történő béľbevétele iľĺánt. A
kéľelméhez csatolta az egyéĺll vállalkozói igazolvanyhoz nem kötdtt tevékenységet végzo
magánszemé|y rész&e az adőszétm kiváltasahoz sziikséges bejelentőlapot.

Béľleti díj ajánlata: 20.000,-Ftĺhó + Áľ,ĺ..

Az Avant.Immo Kft. a|ta| 20|6,július 06. napjan készített és a független szakéĺtő źL|IAI2017.

máľcius 20. napján alľ:.lallizalt értékbecslés szeľint a helýség foľga|mĺ éľtéke 9.150.000'. Ft
(351.800,- Ft/m). A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 %-ának figyelembevételével, a
műhely és kĺállító terem tevékenységekÍrez tartoző 6 %o-os szorzőva| számított havÍ nettĺí
béľleti díj 45.750'. Ft.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) szźlmú határozat 8. a) pontja a|apjőn az iiľes,

legďább 12 hőnapją de Iegfeljebb 24 hinapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség



esetén a bérleti díj ĺĺnkomlényzati érdekből legfeljebb 30 %-kal csökkentheto, A 6%o-os

szorzóva| szźtmíwaezíw csökkentett nettó havi bérleti díj iĺsszege: 32.025,.Ft.

Nem javasoljuk a taryyi helyiség bérbeadását aďőszálmmal rendelkező
maganizemé!ý részére,,, aĺtauajánlott 20.000,-Ft/hó + Áľe összegen, mivel aĺnak összege

még a csökkentett szźlmitott bérleti díj összegétől is jelentősen alacsonyabb, valamint ezt a
helyiség keľĺileten beltili elhelyezkedése sem indokolja.

Nem javasotjuk a csökÍ<entett béľleti díjon töľténő bérbeadást sem, mivel azt sem a helyiség
mtĺszaki állapotą sem a keľĹileten beliili elhelyezkedése nem indokolja'

Javasoljuk a tfugyL helyiség bérbeadását adószźĺmmaL rendelkező
magánszemély részére, hatfuozatlan időre 30 napos felmondrísi hatrĺridő kikötésével,
kézmúves míĺhely és gďéria cé|jźľa, a számított béľleti díj összegén, azaz 45.750'.Ft/hó +

AFA <ĺsszegen.

A helyi váľos-rehabiliĺĺciós teľiilet kijelöléséről és a teľĺileten a rehabiliüíció megvalósÍtasáról

szőLő 3fĺf}01. Cx. 26.) önkormanyzati rendelet alapjan atargyi helyiséget magétba foglaló
éptilet nem érint IIVT teľĹiletet.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás cétjara szolgáló helyiség bérbeadĺíshoz bérbeadői dcĺntés szĹikséges, amely

dĺĺntésmeghozatalźraaTíszteltBizottsĘ jogosult.

III. A diintés céIja' pénzüryĺ hatĺĺsa

A döntés cé|ja abérbevételi kérelem elbíľálĺása.

Amennyiben nem adja bérbe a helýséget az onkoľmźnyzat, kiadásként továbbra ís közös

költség fizetési kötelezęttség terheli.

Ahatźnozati javaslat elfogadása pozitiv befolyásolja az tnkormányzat 20t7. évi bérleti díj

bevételét.

A döntés pénrugyi fedezetet nem igényel.

fV. Jo gszabályĺ kiiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint aze|idegerutestikre vonatkozó egyes szabĺílyokľól
sző|ő 1993. évi DO(VIII. töľvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér

összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkorményzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gtilő helyiségek berbeadasanak

fe|tételeiről sző|ó 35/2013. (W. 20.) önkorményzatl ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $

(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő.test.rilet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben

meghatÁĺozott felađat- és hatasköľ megosztiís szerint _ orťciormányrati bérbeadói d<jntésľe a

Váľosgazdálkodrási és Pénziigyi BizottsĘát jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźn, új béĺbeadás esetén a helyiség bérleti díjának

mértékéről a bérlő kiválasz!ísa során kell megállapodni. Amęnnylben az onkoľmĺĺnyzat
ĺészétő| töľténik az ajáilattétel, a helyiség béľleti díjának mértékét a Képviselő.testiilet
hatźrozatélban megállapított bérleti díjak ďapján kellmeghatźxozni. A hatrĺskörrel rendelkező

bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő-testĹileti hatfuozatban foglaltaktól

csak akkor téľhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajanlatot tett.
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A Rendelet 14. $ (2) bękezdése a|apjěn, a leendő bérlő a bérleti szerzođés megkötését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként
megfizetni, vďamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín a bérleti szetződés megkötését kö'vetően
közjegyzo előtt egyoldďú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|éńmi.

A Képviselő-testĺilet 248/2013. (VI. 19.) számú hatźrozatźnak (a továbbiakban: Kt. hataľozat)
7. pontja éľtelmében a helyiség bérleti díjár'ak ďapjául a helyiségeknek a jelen hatźltozat és a
Képviselő-testiilet mlĺs hatźnozata szerint al<fializáút beköltözhető forgďmi érték szolgĺál. A
Kt. határozat 8. a) ďpontja ďapjĺĺn a helyiségben végezn kívĺínt tevékenység
figyelembevételével ti'ľténik a bérleti díj meýlatározÁsą a műhely és kiállító terem
tevékenysé ge|rhez tartoző bérleti dlj szotzó 6 Yo.

A Kt. hataroz-at 8. a) alpontja ďapjan az iiľes, legalább 12 hőnapj4 de legfeljebb 24 hć:napja
nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítenĄ$|1 az.z'ą|,

hogy a bérleti díj önkormányzatí érdekből legfeljebb 30 %o.ka| csökkenthető.

Fentiek ďapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en'

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap) számú Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatáľoz.at

A Vĺárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsĺíg úgy dönt, hogy

1.) nem járu| hoz'zá a Budapest VIII. keľĺilet, Somogyi BéIa u. 24. szám a|atti,
3642I/0lNf5 hrsz.-ú, 26 m2 ďapterülehĺ utcai beiaľafu, ftildszinti gďérias nem lakás
céljata szolgĺíló helyiség bérbeadiĺsához, adószámmal rendelkező
magánszemé|y részéte, 20.000'.Ft/hó +AFA bérletĺ díj összegen.

Felelős: Józsefvłáľosi Gazďĺlkodási Központ Zrt. vagyongaz'dźt|kodálsi igez'gatőja
Határidő: 2017 . áprt|is 26.

2,) bozzáĘźru| a Budapest vln. keľiilet' Somoryĺ Béla u. 24. szám alattĺ,
36421ĺ0|N25 hľsz..rĺ, 26 m2 ďapteľületíĺ utcai bejaľatu fiildszinti ga\énás nem lakás
cé|jźtra szolgláló helýség bérbeadasĺához, adőszilmma| ľendelkező
magánszemé|y részéte, hataľozatlan időľe 30 napos felmondási hataridő kikötésével,
kézmíĺves műhe|y és kiáltítĺí teľem tevékenységek céljfua, 45,7s0,- Ft/hó + ÁFA
béľleti díj +közílzemi és kiilönszolgáltatrísi dfiak <isszegen.

Felelős: Józsefuaľosi GazdáIkodasi Központ Zrt. vagyongazdlĺlkodási igazgatója
Hatĺáridő: 20|7 . ápnlis 26.

3.) felkéľĺ a Jőzsefvánosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt.-t a hatérozat 2.) pontja szerinti
béľleti szerződés megkötéséľe, amelynek hatźt|yba lépésének feltétele, hogy az
onkoľmányzat fulajdonában ĺílló nem lakas céLjáta szo|gáIó helyiségek bérbeadásĺínak
feltételeiről szőIő 3512013. (u. 20.) önkoľményzati rendelet 14. $ (2) bekezdése
alapjan 3 havi bruttó béľleti đíjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapjan közjegyző előtt egyoldďú kĺltelezettségvallalási nyilatkozat
alur ását v áI|aIj a a l eendő bérlő.



Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodźlsi igazgatója
Hatáľidő: 2017. május 31.

A döntés végrehajtásátvégző szr:tvearoti egység: Józsefviĺľosi Gazĺlálkodási Kĺizpont ZrĹ

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javasLataaközzététel módjata
nem indokolt hiľdetőtáblłán honlapon

Budapest, 2017 . ápĺi|is 20.
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Bozsik Ištván Péteľ
v agy ongazdátkodĺási igazgató
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