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ELoTERJEsZTÉs

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20|7. április 26-i iiléséľe

Táľgy: oszl NAPSUGÁR ldősgondozőKľjzhasznú Alapítvány béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keľület, Vajda Péteľ utca 9. szám a|atti üres, łinkormányzati
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadása vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péteľ
v agy oÍgazdál kodási ígazgatő

Készítette: KubátSándoľnéreferens
A napiľendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gadásáh o z e gy szerĹ szav azattobb sé g sztiks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság!

I. TényáIlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Fővráľos VIII. kerület Józsefilĺĺrosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban:
Önkoľmĺányzat) tulajdonátképezi a Budapest VIil. keľület, Vajda Péter utca 9. szźĺma|atti,
38793l7lV14l hľsz.-ú,27 m2 alapteľülettĺ, iiľes, utcai bejaľatú, ftjldszinti nem lakás céljaľa
szo|gtiő helyiség, amely az ingatlan.nyilvántartásban üzlet megnevezéssel szeľepel. A
helyiséget magźtba foglaló épiiletegyiittesben (Vajda P.u.7-l3) összesen 152 a|betétta|á|hatő,
melyből 8 db <jnkormányzati tulajdonú, 3 db bérlős lakás és 5 db nem lakás célú bérlemény,
metyből 1 db iires. Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listáján.

A fenti helyiség 20L6. februaľ 18. napján került biĺtokbavételre. A helyiség műszaki á||apota

kcizepes (3) besorolású. Utcai bejźlľatű, alumínium keretes, duplán üvegezett bejáĺati ajtő,
acé|táccsa|. Üzlettérben mosogató, kézmosó víz, elektľomos áram szoIgá|tatás van. Fútés
nincs. A mennyezeten repedés,beźnás|źłszik.Yíz és villanyóra van. A meleg vizet 50 literes
bojler szo|gźlItatja. Belmagassága 3,01 m.

Avizőrás helyiség :után az onkormányzatkozös költség fizetési kĺjtelezettsége:9.049,. Ft/hó.

ez oszl NAPSUGÁR ldősgonđozó Kiizhasznú Alapítvány (székhely: 2252 Tőa|más,
Kossuth u. 2.; nyilvántaľtási szźĺrl: 13-01-0003085; adószám: I872I931-I-13; képviseli:
Mészáros József) 2017. februáľ 07. napjtĺn bérbęvételi kérelmet nyrijtott be a tfugyban
megjelcĺlt helyiség iroda, idősgondozás, ĺdőskoľúak részére gyűjtiitt felajánlások
elosztása, rászoľulókhoztörténő eljuttatása cé|jaratöľténő bérbevétele iľánt.

A kérelmező bérleti díj ajanlatot nem tett, kedvezményes bérleti díj megállapítását nem kéľte.
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A kérelemhez szfüséges iratok (alapító okirat, nyilvantartásba bejegyző végzés, aláírási
minta) becsatolásra keriiltek.

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy az oszl NAPSUGÁR ldősgondozĺĎ
Kiizhasznú Alapítvány a ĺemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1)

bekezdésének 1. pontja szeľint át|áthatő szewezetnek minősül, ugyanakkor megállapithatő,
hogy végľehajtási eljaľás van vele szemben folyamatban.

Az Avant.Immo Kft. által 2017, februar 26. napjtn készített és Gódoľ LźszLő fiiggetlen
szakérto á|ta| 20|7, március 06. napján jóvĺáhagyott éľtékbecslés szerint a helyiség forgalmi
éľtéke 7.560.000,. Ft (280.038,- Ft/mz). A helyiség béľleti díjaa forgalmi éľték 100 %-ának
ťrgyelembevételével utcai ftjldszinti helyiségben történő irodai (idősgondozás, időskorúak
ľészéľe gyűjtiitt felajánlások elosztása, rászorulókhoz tłiľténő eljuttatás) tevékenységhez
tartoző 8 %-os szorzőva|szämitott havi nettó béľleti díj 50.400'- Ft.

Üľes, legalább 12 hónapja, de legfeljebb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szotzők érvényesíthetők azza|, hogy a béľleti díj önkoľmźnyzatí
éľdekből legfeljebb 30 %o-ka|csökkenthető. A csökkentett béľleti díj: 35.280,. Ft/hó+ÁFA.

Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az ,őszl NAPSUGÁR Idősgondozó
Kiizhasznrĺ Alapítvány (székhely: 2252 Tőa|más, Kossuth u'2.; nyilvántartási szźtm: 13-01-

0003085; adőszám: 1872193l-1-13; képviseli: Mészaros Jőzsef elnök) részéte hatáľozat|an

idore' 30 napos felmondási idő kikötésével, a iľodai (idősgondozás, idoskoruak tészére
gyűjtött felajánlások elosztása, rászorulókhoz tĺjľténő eljuttatás) cé|jára a csökkentett, azaz

35.280'- Ft/hó+AFA tisszegen.

Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az oszĺNAPsUGÁR Idősgondoző Közhaszntl
Alapítvány (székhely: 2252 Tőa|más, Kossuth u.2.; nyilvĺántartási szám: 13-01-0003085;
adőszám 18721931-1-13; képviseli: Mészĺĺros József) részére, tekintettel arra, hogy az

Alapítvány tényleges, érdemi tevékenységéről infoľmációkkal nem rendelkeziink, és az

inteľneten töľtént kutatásaink sem vezettek eredményľe. A civil szervezetek bírósági
nyilvantaľttsa a|apján, az Alapitvannyal szemben 2015. február 05-én végrehajtási eljarás

elrendelésére keľĹilt sor' az eljáľás megszűnésére vonatkozó adatot nem tarta|maz a

nyilvantaľtás.

A helyi váľos-rehabilitációs terület kijelöléséről és a tęľĹileten a rehabilitáció megvalósításáról

szőIő 3212001 (X. 26.) onkoľmtnyzati ľendelet a|apjan a targyi helyiséget magába foglaló
éptilet nem éľint HVT teľületet.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljaĺa szo|gźĺIő helyiség béľbeadáshoz bérbeađői dĺ;ntés szükséges, amely

dönté s me ghozatalár a a T isztelt B i zotts ág j o go sult.

III. A döntés célja, pénzůigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezné az onkoľmáĺyzat közĺis költség fizetési

kötelezettségét, azon feltil plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adásźtva| a

bérlő gondoskodna arľól, hogy a helyiség á||agane ľomoljon.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkoľmźlnyzat, kiadásként továbbľa is közös

költség fizetési kĺĺtelezettség teľheli, a helyiség a|lagatovább ľomlik.
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Ahatźrozati javaslat elfogadása pozitívanbefolyásolja az onkoľmźnyzat20|7. évi béľleti díj
bevételét.

. A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jo gszabályi kiiľny ezet

] A lakások és helyiségek béľletéľe, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokľól
] szćilő 1993. évi LXXWII. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér

összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céIjaru szolgáIő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóIő 35l2O13. (VI. 20') önkoľmźnyzati ľendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $

(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt') _ a ľendeletben
meghatáĺozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormanyzati bérbeadói döntésre a

Varo s gazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát j ogo sítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjĺán, új béľbeadás esetén a helyiség b-érleti díjának
méľtékéľől a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyibęn az onkotmźnyzat
részéto| toľténik az ajźn|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testtilet
határozatában megállapított béľleti díjak alapjan kell meghatározni. A hatásköľľel ľendelkező

bizottság a bérbeadói dĺjntés meghozata|akor a képviselő-testiileti határozatban foglaltaktól
csak akkor térhet el, ha akére|mező bérleti díj ajanlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján, a leendő béťlő a bérleti szerzőđés megkötését

megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo összeget óvadékként

megťtzetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szerződés megkötését kĺjvetően

kozjegyzoelőttegyoldalúkötelezetĺségvźů|alásinyilatkozatotaláírni.

A Képviselő-testület f48l20|3. (VI. l9.) szźműhatźrozatźnak (a továbbiakban: Kt.hatźrozat)
7. pontja éľtelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a

Képviselő-testiilet más hataľozataszeintaktua|izá|tbekoltözhető forgalmi érték szolgál.

A Kt. hatźrozat 8. a) alpontja alapján a helyiségben végezni kívánt tevékenység

figyelembevételével történik a bérleti díj meghatźrozása, az utcaí Íiildszinti helyiségben

töľténő irodai tevékenységheztartozó bérleti díj szorzó 8 %o.

Fentiek a|apjén kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos

dĺintését meghozni szíveskedjen.



ľJatározatĺ javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy nem járul .hozzá a Budapest

VIII. keiůilet Vajda Péteľ u. 9. szám a|atti,3879317lN|4I hrsz.-il,27 m2 alapteľületú, üres,

önkoľmányzati t|J|ajđonú, utcai bejaĺafu, ftildszinti nem lakás céIjfua szolgáló helyiség

béľbeadásához, határozat|arĺ időľe, 30 napos felmondási idő kikĺĺtésével az osZI
NAPSUGÁR Idősgondozól Közhasznú Alapítvány (székhely: 2252 Tőa|más, Kossuth
u.2.,nyilvántaľtási szźrn: 13-01-0003085; adószrám: I872I931-I-13; képviseli: Mészaľos

József elnök) részéte iľoda (idősgondozás, ĺdőskoľrĺak részéľe gyűjtiitt felajánlások
elosztása, ľászoľulĺókh oz tőrténő eljuttatás) céIjára.

Felelős: Józsefilĺíľosi GazdáLkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20t7 . źptiIis 26.

A d<jntés végrehaj tás át v égző szerv ezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpo fi Zrt
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjaĺa

nem indokolt hiľdetőtáblan

Budapest, 2017. ápľilis 20.

honlapon

Y agy ongazdálkodási igazgatő
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