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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ĺsmertetése

A Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĺilet Józsefułáľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban:

onkormaĺlyzat) tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, József kľt. 18. (BacsĺĎ Béla utca
felőlĺ bejáľat) sz'ám alatti, 34852l0|N11 hľsz.-ú, 20 m2 ďapterĹiletiĺ, tiÍes, utcai bejĺíľafu,

fiildszinti nem lakás céljaľa szolgaló helyiség, amely az ingat|an-nýLvántartélsban tizlet
megnevezéssel szerepel. A helyiségď magźbafoglaló épĺiletben összesen 35 ďbetét ta|źlhato,
melýőt 3 daľab van önkormźnyzaÍl tulajđonban. Ebből 2 db nem lakas céljríĺa szolgáló
albetét (l db tiľes, 1 db bérleti joegal terhelt), vďamint 1 db bérleti joggal terhelt lakas. Az
épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listáján.

A fenti helyiség 20t4. oktőber 03-an keľiilt birtokbavéte|re, a helyiség közepes mrĺszaki
állapotĄ (3) besoľolásil" ľendeltetésszeľü haszľrĺĺlata alkalmas. A helýség pađozata

keľámiďapokkal burkolą rendelkezikviz- és villanyóravď, valamint WC helyiség is talrálható

benne.

A Váľosgazdálkodrísi és Pénziigyi Bizottság 1236/2015. CxI. 30.) hatáĺozatában nem jáľult

hozzét a fenti helyiség béľbeadasához a Vektor Center Kft. ľészére szeszélľusitÁs nélkĹili

intemet káx ézó célj rĺra.

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 71412016. (VII. 04.) hattroratőtban nem jłárult

hozző a fenti helyiség béľbeadasĺához
cé|jáĺa.

magĺánszem é|y tész&e ruktáttozźs

A vízórás helyiség utźn azonkoľmanyzat ktizös költség frzetési kötelezettsége 4.I7|,. Ft/hó.

1.) A Demokľatikus Koalíció VIII-DĹ kerületi Szeľvezete (székhely: 1132 Budapest,

Victoľ Hugo u. 11.15.; nyilvĺíntaľt^ási szám: 01-02-0014391; képviseli: Gyuĺcsĺány
Ferenc) 2016. októbeľ 11. napjrán kéľelmet nýjtott be, atárgyban megjelölt helyiség
iľoda cé|jaratörténő bérbevétele irĺánt. A helyiséget ak&e|mez.ó megtekintette annak

miĺszaki a||apotéú elfogadta a béľbevételi kérelem benýjtásával. A kérelemhez a

źtl



Fővĺárosi Törvényszék ĺíttal kiadott kivonat és meghatďmazźs becsatolásľa kerĹilt. A
kérelmezó kéľte, hogy a haľom havi óvadék ťĺzetéséto|, valamint aközjegyzoi okiratba

foglalási kötelezettségtól tekintstink el.

Bérleti díj ajánlata: 20.000,.T.t/hó + ÁFA

2; Az,,EURovIN' KfĹ (cégjegyzékszám: 01 09 689993; székhely: 1105 Budapest,

Korponai u. 2O.; adőszźtm.. 125 1' |27 7 -2-42; képviseli : Dr. Shaban Hesham ugyv ezetó)

20l6. november l8. napjan szintén kéręlmet nyújtott be atárgyban megielölt helyiség

iľoda céljĺĺra történő bérbevételére.

Bérleti díj ajánlata:30.000,-E.t/hó + ÁFA.

Az ,,EURQýIN" Kft. a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) 1. pont

b) bekezdés szerint éúJráthatő szervezetnek minősül, ellene csőd- és felszĺámolĺĺsi eljarás,

valamint végrehajtási eljaľás nincs folyamatban, táľsasagi adóbevallási kötelezettségének

2014. és 201 5. évben eleget tett.

3.)A JIBR,ĄN Kft. (cégiegyzékszźĺĺl: 13 09 180033; széIĺ*rely: 2367 Ujhartyán,
Gĺrdonyi Géza u. 1 / A.; adőszźľĺrl: 25 5 1 063 0.2-13 ; képviseli : Zammat Elias iigyvezetö)

2016. novembeľ 18-ĺín szintén kérelmet nyújtott be a taryyban megjeliilt helyiség

mobĺl telefon, kĺegészítők kĺs-és narykeľeskedelmĺ éľtékesítése céLjfua történő

bérbevételére.

Bérleti díj ajánlata: 60.000,-Ft/hó + ÁFA.

A JIBRÁN Kft. a nemzeti vagyonĺól szóló 2011' évi CXCU. tórvény 3. $ (1) 1. pont b)

bekezdés szeľint źú]1átható szeľvezetnek minősül, ellene csőd- és felszamolasi eljaľas nincs

folyamatban, viszont a NAV HćItÍalé|,kezelési oszuĺlya 2016. novęmbeľ 09-én végrehajtási

eljáľast kezdeményezelt aTlíľsaság ellen, továbbá a Cégkivonat tanúsága szerint a számviteli

beszámolási kötelezęttségének nem tett eleget'

A Gľifton Property Kft. ĺĺltal 2016. febľrńľ 04. napjan készített és a ftiggetlen szakértő által

20|7. februtr 22, napjan akt.,$Jiaźůt értékbecslés szerint a helýség foľgalmi éľtéke

6.480.000,. Ft (270.000,- Ftlm}). A hetyiség béľleti dija a foľgalmi éľték 100 o/o-źnak

figye[embevételével, az iľoda és a kereskedelem (tizlet, intemetes keľeskedelem)

tevekenyséýleztzľtoz.ő 8 7o-os szotz-ova|számított havĺ nettĺó béľleti díi 43.200'. Ft.

A helyi váľos-ľehabilitációs terĹilet kijelöléséľől és a teľĺileten a ľehabilitĺáció megvďósításĺĺľól

szô|ó 3212001. Cx. 26.) öllkotmanyzati ľendelet alapjan atargyi helyiséget magźba foglďó

éptilet nem éńnt HVT terĹiletet.

Nem javasotjuk at,árgyi helyiség bérbeadasát a Demokľatikus Koalícĺó vIII-Ix. kerĺileti
Szervezete (šzékhely: 1132 Budapest, Victoľ Hugo u. 11-15'; nýlvántaľtasi szám: 01-02-

0014391; képviseli: Gyurcsány Ferenc) tészére, iroda céIjára, az ajźnůott 20.000'.F.t/hó +

,łFł boľleti dĺ; ti'.""gen, tekintettel alľą hogy az a szĺmított béľleti díj összegénél

jelentősen kevesebb.

Nem javasotjuk a tfugyi helyiség bérbeadasát a JIBRAN Kft. (cégjegyzékszáłn: 13 09

180033; székhely: 2367 Ujhartyĺĺn, Gaĺdonyi Géza u. |lł.l adćlszám: 25510630-2-13;

képviseli: Zamlnat Elias tigyvezető) részére, mobil telefon, kiegészítők kis-és

nagykeľeskedelmi éľtékesítése tevékenységek céljaľa, mivel aNAV Hátalékkęzelési osztálya

20i.6. novembeľ 09-én végrehajtási eljĺírást kezdeményezett a TĺíľsasĘ ellen, továbbá a

Cégkivonat tanúsága szeľint a szĺĺmviteli beszámolasi kötelezettségének nem tett eleget.
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Nem javasoljuk a targyi hetyiség bérbeadasát az,,EUROVIN' Kft. (cégjegyzékszĺím: 01 09

689993; székÍrely: 1105 Budapest, Korponai u.20.; adószám: |251|277-f-42;képviseli: Dr.
Shaban Hęsham iigyvezető) részéte, íľoda céIjaĺa, az ď1źn|ott 30.000'-Ft/hó + AFA béľleti
dÍj összegen, tekintetteL urąhogy aza számított béľleti đíj összegénél jelentősen kevesebb.

Javasoljuk a tźlrgyi helyiség bérbeadasát az ,,EUROVIN'' Kft. (cégjegyrsksztn: 01 09

689993; székhely: 1105 Buđapest, Korponaiu.20.; adószám: 12511277.2-42; képviseli: Dr.

Shaban Hesham ügyvezető) tészére,határozat\an időre, 30 napos felmondási idő kiktĺtésével,
iroda tevékenység cé|jźra,.a számítoÍtbérleti díj összegén, azaz 43.200,- Ft/hó + ÁFA bérleti
díj + közĺizemi és kĺilönszolgáltaüási đíjak összegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetésének, vďamint az egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat közjegyzői
okiratba tĺĺľténő foglďĺásának kötelezettségével.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem takas céljára szolgĺiló helyiség béľbeađáshoz béľbeadói döntés szĺikséges, amely
döntésmes:rozata|ěraaTiszteltBizottság jogosult.

III. A dłintés célia' pénziiryi hatása

A mielőbbi bérbe adĺásból befolyó béľleti díj fedezné az onkoľmźnyzat közös költség fizetési
kötelezettséget, azon felül plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi béľbe adásával a

bérIő gondoskodna a helyíség felújítasĺíról, karbantaľtásríľól és a helyiség állaga nem romlana
tovább.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmźnyzat, kiadásként továbbľa is közös

k<iltség fizetési kĺitelezettség terheli, a helyiség el|agatovább romlik.

Ahatározati javaslat elfogadasa pozitívan befolyĺásolja az onkormźnyzat}}l7. évi bérleti díj

bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fędezetet nem igényel.

rV. Jogszabĺĺlyĺ környezet

A lakasok és helyiségek béľletére, valamint aze|idegeĺítésĺikre vonatkozó egyes szabĺilyokľól

sző|ő 1993. évi L)O(V[I. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ

összegében szabadon állapođnak meg.

Az onkoľmáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺĺra szolrgźiő helyiségek bérbeadlásának

feltételeiről szćió 3512013. CVI. 20.) önkormĺányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $

(1) bekezdése értelmében a Képviselö-testiilet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben

m'egbatÄĺor-olt feladat- és hatásköľ megosztás szerint _ önkoľm:ĺnyzati bérbeadói đöntésľe a

YérosgazdálkodĺísiésPénzĹigyiBizottságátt jogosítjafel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése ďapjan, új béľbeadás esetén a helyiség b-érleti díjának

mértékéről a béľlő ki,u|*n*a sonín-kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat
rész&ő| töľténik az ajźnLat1étel, a helýség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testtilet

tntźrrozatźban megĺállapított béľleti díjak alapjĺán kell meghatfuozĺli. A hataskönel ľendelkező

bizottsĘ a béľbeadói döntés meghozata|akoľ a képviselő.testtileti hatźltozatban foglďaktól
csak akkoľ térhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés szeľint a béľlő a bérleti srstződés megkötését mege|őznen

köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizeĺri.

A Képviselő-testiilet 248t2013. (VI. 19.) számú hatźtrozatának (a továbbiakban: Kt.hatźüozat)

7. poĺtjaéľtelmében a helyiség béľleti díjának ďapjául a helyiségekneJ< a jelen hatfuorat és a



Képviselő-testiilet más hatáľozata szennt a|<tualizźůt bekoltozhető forgalmi éľték szolgĺál. A
Kt. hatźroz-at 8. a) alpontja alapjan a helyiségben végezru kívánt tevékenység

ťrgyelembevételével történik a bérleti díj meghatĺáľozása, az iľodai, és a kereskedelem (tizlet,

intemetes keľeskedelem) tevékenységhęz tartoző bérleti dij szorző 8 Yo.

Fentiek alapjn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbęadrásával kapcsolatos

döntését meghozri szíveskedj en.

Hatfuozati javaslat

év. ('..hó..'.nap) szamú Yérosgazđátlkodási és Pénziigyi bizottsági hatěI.rozat

A Vĺírosgazdalkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIIL kerĺilet, József krt. 18. @acsó Béla utca felőli. 
bejáľaQ szám ďatti, 34852ĺOlN1t hrsz..ri, 20 m2 alapteľtiietíĺ, önkormiányzati

tuläjđonĺ, utcai bejĺáľatu, ftĺldszinti nem lakás céljaraszoIgźiő helyiség bérbeadĺásĺĺhoz,

a Demokľatikus Koalíciri VI[.IX. keľiileti Szervezete (székhely: 1132 Budapest,

Victoľ Hugo u. 11-15.; nýlvĺĺntaľtási szám: 0l-02-0014391; képviseli: Gyurcsany

Feľenc) részére,iroda céljáľ a, az ajfulott 20.000,-Ftĺhő + Átr.A bérletĺ díj összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyongazđátkodĺási igazgatója

Hatáľidő: 20|7. źryi|is 26.

2.) nem iáru|bol'zń a Budapest WII. keľület, Jĺózsef kľt. 18. (Bacsó Béla utca felőli

bejáľäQ sztlm alatti, 34852/0/NIl hrsz.-ú, 20 m2 alapteľiiletíĺ, önkormányzati

trÍá3donri, utcai bejáľatri, ftildszinti nem lakás céljĺáľa szo|gźůő helyiség bérbeadásához,

a JIBRAN Kereikedelmi és Szotgáltató Kft. (cégjegyzékszělm: 13 09 180033;

székhely: 2367 Újnaľryan, Gaľdoný Géza u. l/A; adószám: 25510630-2-13;

képviseii: 7-ammai Elias ĺigyvezető) részére, mobil telefon, kiegészítők kis.és
nagykereskedelmi éľtékesítése cé|jara.

Felelős: Józsefrĺárosi Gazdálkodrísi Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodasi igazgatója

Hatáĺidő: f0I7, źlpĺilis 26.

3.) nem jńru|hor'zá a Budapest VIIL keľĺilet, József kľt. 18. @acsó Béla utca felőlĺ. 
bejáiat) szěnl a|alti, s4gszloĺAttt hĺsz.-ú, f0 m2 alapteľiiletĺi, önkoľmányzati

fulajdonú, utcai bejĺłĺafu, fiildszinti nem lakás cé|juaszolgĺíló helyiség béľbeadásához,

* 'nunovrN' Keľeskedelmĺ és Szolgáitatő Kft. (cégiegyzékszárn:0l 09 689993;

szélĺÍrely: 1105 Budapest, Korponai u. 20.; adószĺím: t25|t277-2-42; képviseli: Dr.

Shaban Hesham ugyvezető) r€szére, iľoda céljara, az ajźn|oft 30.000,.Ft/hó + ÁF.A

bérleti díj összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ Zrt,vagyoĺgazda|kodźlsiigazgatőja
Hataľidő: 2017 . éryn|is 26.

4,)hozzáfiá6ul a Budapest VIII. keľĺilet, József krt..18. (Bacsó Béla utca felőIĺ

bejárat) sz.am a[atü,, 34852ĺO1NII hľsz.-ú, 20 m2 alapteľĹiletií, önkoľmiányzati

tulajdonú, utcai bejaratr.l" ftjldszinti nem lakás cé|juaszo|gźló helyiség bérbeađasához,

- ,,pUnovIN" Keľeskedelmi és Szolgá|tatőK;Ít. (cégjegyzékszélln:0I 09 689993;



székhely: 1105 Budapest, Korponai u.20.; adószélm: 12511277-2-42;képviseIi: Dr.
Shaban Hesham ĺigyvezető) tészéte hatźrozatlarl időre,- 30 napos felmondasi idő
kikötésével, iľoda tJvékenység céljarą 43.f00,- Ft/hó + Áľa béľleti díj + köziizemi
és kiilönszolgiltatási díjak iisszegen, a3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetésénetvďamintazegyo|da|úkötelezettségvállďásiĺyi|atkozatközjegyzoi
okiratba történő foglďásanak kötelezettségével.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyoĺgazdĺálkodasiigazgatója
Hatĺĺľidő: 2017 . ápnlis 26,

5.) felkéri a Józsefulárosi Gazdálkodasi Kiizpont Zrt.-t a határozat 4.) pontja szerinti
bérleti szerződés megkötésére, amelynek hatźiyba lépésének feltétele, hogy az
onkormányzat tulajđonában alló nem lakás celjaľaszolgál|ő helyiségek bérbeadĺásanak

feltételeiľől szćiő 35ĺ2013. (VI. 20.) tinkoľmźnyzatl rendelet 14. $ (2) bekezdése

ďapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvallalási nyilatkozat
alaíľasźúvĺíllďja a leendő berlő.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.vagyongazđĺálkodasiigazgatőja
Hatĺridő: 2017. június 30.

A döntés végrehajĺásat végző szervezeti egység: Józsefurárosi GazdálkodźsiKözpoftZrt.

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzstďelmódjara
nem indokolt hirdetőtĺĺblĺín

Budapest, 20t7 . átpri|is 20.
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Bozsík Istvlín Péteľ
v agy ongazđźt|kodási igazgatő

JózsBrvÁnosl GAzDÁLKopÁsl KÖzpoNT ZRT.
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