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Táľgy: 3H Segítő Kiizhasznrú Egyesület béľbevételĺ kéľelme a Budapest VIII. keľüIet, Coľvin
köz 4. szálm alatti üľes, önkoľmányzati tulajdonrĺ, nem lakáś céljáľa szolgáló helyiség
béľbeadása vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt', Bozsik Isfuán Péter vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésęn kell táľgyalni.
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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkoľmźnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Corvĺn köz 4. (Pľáteľ utca fe|őlĺ bejáľat) szám a|atti,
36395/0lłl| hrsz.-ú, 139 m2 alapteriilettĺ, tiľes, utcai bejáratu, pinceszinti nem lakás cé|jára szo|giló
helyiség, amely az ingat|an-nyi|vántartźlsban ľaktáľ, iľoda, műhely hetyiség megnevezéśsel szereiel.
A helyiséget magźtba foglaló éptĺletben összesen 45 a|betét ta|á|hatő, melýtol -3 

db .inko,.- źnyLati
ingatlan amelyből egy bérlő áIta| haszná|t és egy üľes helyiség, valamint egy béľlő által lakott lakás.
Az épület nem szeľepel a bontásľa kijelölt ingatlanok listĺáján.

A fenti helyiség 2008. április 0l-én kertilt bitokbavételľe. A helyiség mríszaki állapota közepes (3)
besorolásri, víz, elektromos áram és gáz szolgźútatás van.

Avízőrás helyiség utźn azonkoľmányzatkózös költség fizętési kötelezettsé ge 26'4|O,- Ft/hő

A 3H Segítő Kiizhasznrú Egyesület (székhelycím: 1088 Budapest, Magdolna u' 34.; nyilvántartási
szźtm:0| 0f 00146f3; kép.viseli: Varbay Andrea) bérbevételi kérelmet nyĺjtott be atárgybanmegjelölt
helyiseg adománygyűjtő és elosztó kiizpont cé|jára töľténo beľbevétele irźnt. Az Egyisület
nyilatkozata szerint jó minőségíi tisztára mosott ruha, lábbeli, könyv, lakás kiegé szitő, hánaltási
eszközcik, kisgépek, ajándé|<tárgy adományok gyiĺjtésére és szétosztására kíváiják használni a
helyiséget, továbbá hátrányos he|yzehł családokat, foként VIII. kerületben élđket szeretnének
előnyben részesíteni, valamint a kerület humánszolgáůtatást nyujtó szeľvezeteivel és gyámügyi
hivatalával szeretnének egytittműködni. A bérlęti díjat kedve".ény"sen kérik megállapítani.-A
kérelemhez szĺ'ikséges iľatok becsatolásra kerültek.

Az Avant.Immo Kft. tL|ta| f0I6. december |2. napján készített és Gódor Lász|ó fliggetlen
ingatlanforgalmi szakéľtő á|ta| 20|7. május lO.^napján akhn|izźit értékbecslés szerint u I'"lyĺ'eg
foľgalmi éľtéke 17.700.000'-Ft(127.350,-Ft/m2). A248/2013. (VI. 19.) szźtmú Képviselőt".ttil.t.ĺ
hatttrozat 8. pont a) alpont a|apjźn a helyiség béľleti dija a forgalmi érték 10o %o-źnak
figyelembevételével helyiségben végezni kívánt, közművelődési, oktatási, szociólis és spoľt
tevékenység, műteľem, kiállító teľem, múzeum, szinház, próba-, toľna- és táncterem, klubhelyiség,
tevékenységek esetén a 6 %o.os szorzőva| számított béľleti díj 88.500'- Ft/hó + ÁFA.
A248/f0|3. (VI. 19.) szźtmű Képviselő-testiileti határozat 28. pontja éľtelmében új béľbeadás esetén
az a|ap béľleti díj éves méľtéke a helyiség Ápe nelkuli beköltözheiő forgalmi éľtéiének a 6 %o-a, az,
így szźmitott nettó havi béľlęti dij: 88.500,- Ftlhó + ÁFA.
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Üres' legalźhb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a béľleti díj
önkormányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető. Az így számított nettó havi béľIeti díji
44.250,-Ft.

A helyi vaľos-rehabilitációs teľület kijelöléséľől és a teľületen a rehabilitáció megvalósításáról szóló
32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet alapján a tárgyi helyiséget magźlba foglaló épütet řIVT
teľtileten helyezkedik el. A RÉV 8Zľt. tájékoztatása sżérint nincs rá fenntaľtási kötelezettség, a
bérbeadásnak nincs akadálya.

Nem javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását a 3H Segĺtő Kiizhasznr'i Egyesület (székhelycím: l088
Budapest' Magdolna u. 34.; nyi|vźntartási cím: OI of 0014623; képviseli: Varbay Andľěa) részére,
adománygyíĺjtő és elosztő központ céljfua, mivel a becsatolt iratokból nem állapítható meg
kellőképpen, hogy mi|yen együttmrĺködés keľetében, milyen célból és módon kívánja áz adott civil
szervezet Józsefuáros lakossága érdekében ellátni tevékenységét, továbbá szükséges kiemelni, hogy a
józsefuáľosi önkoľmányzati szociźiis háló lefedi a kére|mező á|ta| gyakorolni kívánt tevékenységet,
amely Józsefuáľos kérelmező által megjelölt fľekventált teľiiletén egyebekben sem támogatott.

n. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás céljára szo|gźiő helyiség bérbeadáshoz bérbeadői dĺjntés szükséges, amely döntés
meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

m. A dłintés céIja' pénzĺigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bér|eti díj fedezné az onkoľmźnyzat közös költség fizetési
kötelezettsé gét tovźtbbá plusz bevételt is jelentene.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadásként továbbľa is közĺjs költség
ťlzetési kötelezettség terheli, a helyiség źů|agapedig tovább ľomolhat.

A hatttrozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkormányzat 2017. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fedezetetnem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
|993' évi LXXVIII. töľvény 38. $ (l) bękezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźilő helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről
sző|ő 35l20l3. (VI. 20.) önkoľmźtnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 2. $ (l) bekezdése
éľtelmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben meghatározott feladat- és
hatáskör megosztás szeľint _ önkoľmányzati bérbęadói döntésľe a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságát j ogosítj a fel.

A Rendelet 5. $ (3) bekezdése szeľint a HVT teľü|eten lévő helyiség a RÉvs Zrt.-ve| egyeztetett
határozottvagyhatźtrozat|anidőtartamraadhatóbérbe'

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése a|apjáln, új bérbeadás esetén a hetyiség bérleti dijának ménékéről a
bérlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő| történik az
aján|atkte|, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testület határozatźtban megállapított bérleti
díjak a|apján kell meghatĺározni. A hatáskörľel ľendelkező bizottság a bérbeadói döntés
meghozata|akor a képviselő-testtileti hatfuozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kéľelmező
bérleti díj ajánlatot tett.

A Rende|et 14. $ (2) bekezdés alapjan, a leendő béľlő a béľleti szeľződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdése alapján a bérleti szerzodés megkötését követően közjegyző előtt egyoldalli
kötęlezettségvállalási nyilatkozatot a|áimi.



A Képviselő-testiilet 24812013. (VI. t9.) szélműhatározatának (a továbbiakban: Kt. határozat) 7.
pontja értelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Képviselő-
testtilet mźshatźlrozataszerinta|<tlla|izźútbeköltözhető forgalmi énék szolgál.

A Kt. határozat 8. a) alpontja alapjĺán a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj meghatźroztsa, a közművelődési, oktatási, szociális és sport tevékenység,
múteľem, kiállító terem, múzeum, szinház, próba-, torna- és táncterem, klubhelyiség tevékenységhez
tartozó béľleti díj szorzó 6 %o.

A Kt. határozat8. a) alpontja alapjźn az iiľes, legalább 24hónapjanem hasznosított nettó 25MFta|atti
helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből
legfeljebb 50 oÁ-ka| csö'kkenthető.

Fentiek alapjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskeđjen.

Határozati javaslat

.........év. (...hó....nap) száműYárosgazdźtlkodási és Pénzüryi bizottságihatározat:

A Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy nem játu| hozzá a Budapest VIII.
keľület, Coľvin köz 4. (Pľáteľ utca fe|ő|i bejáľat) szám a|atti, 36395lolN1 hľsz.-ú, 139 m2
alapterülettí, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáľatú, pinceszinti nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiség
béľbeadásához a 3H SegÍtő Közhasznú Egyesület (székhelycím: 1088 Budapest, Magdolna u. 34.;
nyi|vtntartźlsi szám: 0I 02 0014623; képviseli: Varbay Andrea) részére, adománygyĺĺjtő és elosztó
kfizpont tevékenységek cé|jáľa.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . mźýus 29.

A döntés végľehajtását végzó szervezetiegység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt.

A |akosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt

Budapest, 2017 ' május24,

hirdetőtáblán honlapon

Y agy ongazdálkodáśi igazgatő
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