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32. szám alattĺ üľes, iinkormányzati tulajdonú nem lakás 
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v agy ongazdálko dás i igazgatő

Készítette: KubátSĺíndoľnéľefeľens
A napiľendet nyilvĺĺnos ülésen kell taľgyalni.
A döntés el fo gadás ĺíh oz e gy szeru szav azallobb sé g szĹiksé ge s.

Tiszte|t Városgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A 
' 
Budapest 

. 
Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺíľosi onkorm źnyzat (a továbbiakban:

onkoľmĺányzat) tu|ajdonźú képezi a Budapest WII. keľůilet, Hungáľia |<rt. 32..34.lA szźm
a|atti,38878/D/1 hľsz.-ú, utcai bejríľatú, pĺnceszinti, 69 m2 alapióľiletű nem lakás céljáľa
szo|gálő helyiség, amely az iĺgat|arl-nyilvantaľtásban raktár besoiolással szeľepel'
A.helyiséget magába foglaló D jelű épületben összesen 1 albetét ta|á|ható, amely ldb
ö,nkormányzati nem lakás célú helyiség, jelen előteľjesztésiink taryya. Az épület nem szeľepel
a bontásľa kijelĺilt ingatlanok listájĺán.

Ą1 onkoľményzati Házkeze|ó Iroda a helyiséget 2)Iz.janurĺľ 26. napján vette biľtokba. A
helyiség műszaki á||apota közepes (3), az utcai pince uěiaruta a Hungĺĺľia kľt..ról nyílik. A
raktáľhelyiségnek kettős bejaratí ajtaja van, kívül teli acé|, beltil acé]keľetes, üvegezett. A
bejrírat csak 1,9 m magas. Az a|betéthez l0lépcsőfok vezet. A helyiségben faĺnedvěsség 1,0
m magasságú, a vakolat omlik. Elektromos., gźzőravan'vizőranincs. Á nĺto.t ľÉc gaz óĺ*o
és meleg vizes radiátorok, a meleg vizet 40 l-es bojler szolgá|tatja, de a radiátorok és a bojler
jelenleg működésképtelen.

Avízőranélktĺli helyiség utźnazonkormányzat22.080,- F'tlhó kclzös költséget fizet.
A NETKER 2004 Bt. (székhely: i087 Budapest, Szźzados u.25-27.; cégsegyzékszĺĺm: 0l-
06-790661, adőszán: 21914513-2-42; képviseletre jogosult: Pércsi ľu'ná' ügyvezető)
kérelmet nyújtott be a fenti pincehelyiség béľbevételéró raktározásĺ tevékenyseg cěljáľa. ,A
kérelemhez szfüséges iratok becsatolásľa keľiiltek.

A kérelmező bérleti díj ajanlata: 30.000.- Ft/}ró+ÁFe.

A benyújtott iľatok ?|?pján megállapítható, hogy a NETKER 2OO4 Bt. a nemzeti vagyonľól
sző|ő 2011. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szenĺt áttátható
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szeľvezetnek minősül, ellene csőd- és felszĺámolási eljríľás, valamint végrehajtási eljĺĺrás nincs
folyamatban.

A kérelmezo a fe|iĄítási munkálatok cisszegéľe bérbeszrímítás megál|apitásźú kéľte. A
kéľelemhez csatolt költségvetés alapjan a felújítás vrĺrható bruttó össz-ege ilą.soo,- Ft. Az
Ingatlanszolgáltatási Iroda a beadott ktiltségvetés alapjan a felújítási *u''kálutok összegének
béľbesziímításáraazalábbi javaslatottette:

Béľbeadĺóra taľtozĺí munkák:

1. salétromos falak kezelése helvľeállítással nettó 32.000.-

r. osszesen: 67.000r-Ft
Béľbeszámításĺ javaslat (arlyag+munkadíj) összesen: ó7.000,- Ft + ÁF.A azaz85.090,. Ft

Az Avant.Immo Kft. (Báľtfai Lász|o) á|ta| 20|7. április 19-én készített és Gódoľ Lálsz|ő
Független Igazságügyi szakértő á|ta| 20|7. április 24-én jóváhagyott értékbecslés szerint a
helyiség forgalmi éľtéke 7.100.000,- Ft (I02.92l,- Fťm2). A ŕoľgalmi éľték t00 %-anak
figyelembe vételével, a helyiségekben végezni kívánt ruktźxozás tevékenysé gheztartoző 6 %-
os szorzóva| szálmított havi nettó bérleti díj 35.500.. Ft.
A helyi váľos-rehabilítációs teľtilet kijeltiléséről és a teľületen a ľehabilitáció megvalósításáról
szőIő 3212001. (x. 26.) cinkoľmányzati rendelet a|apjan atźrgyi helyiséget mágába foglaló
épület HVT területre esik.

A 248/2013' (VI.19.) számu képviselő-testtileti hatźrozat 8. a) pont ľendelkezése szeńnt az
iires, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén a bér|eti dij
<inkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| cs<jkkentheto, Azígy cstikkerrtett bérleti díj netó
ĺisszege 17.750,. Ft lenne.

Nem javasoljuk a helyiség bérbeadását a NETKER 2004Bt.részéreral<tźrozásitevékenység
cg)arahatátozat|an időľe, 30 napos felmondási hatáľidővel, a csökkent"i n.zso,. Ft/hó ;
AFA bérleti, közuzemi és ktilönszolgá|tatási díjak cisszegen, mivel a cs<jkkęntett béľleti díj
kevesebb, mint a k<jzös költség ĺisszege.

Nem javasoljuk a helyiség bérbeadását a NETKER 2004Bit.részéteru]<tźtozásitevékenység
céIjźxahatatozat|an időľe, 30 napos felmondási hatáľidővel, az á|ta|a ajánlott 30.000,- Ft/hó
+AFA bérleti díjon, meľt kevesebb, mint a szźmlítottbéľleti díj.

Javasoljuk a helyiség bérbęadásźú a NETKER 2004 Bt, (székhely: 1087 Budapest, SzĺŁados
u.25-27.; cégegyzékszám: 0I.06-79066|, adőszźlm:219|4513-2-42; képviseletľe jogosult:
Pércsi Tamás ügyvezető) részére ra|ętátozási tevékenység céIjárahatźnozat|anidőre, io nupo.
felmondási hatáľidővel, 35.500,- Ft/hó + ÁFA roľíetĺäĺ; +kłjzuzemiés kii1önszo|gáItatási
díjak összegen.

Javasoljuk azIngat|anszo|gźitatási Iľoda által javaso|t, abérbeadót teľhelő munkálatokra eső
bľuttĺí 85.090'. Ft (67.000,- Ft + 18.090,- Ft ÁFA) felújítási költségľe megállapodás
megkötését és a béľleti díjba 5 hónap alatt töľténő beszĺímítását, amennyibin a kérelm ezo a



bérleti dii fizetési kcjtelezettségként.

megállapodás megkötését követő 6 hónapon beliil az áta|akitást és a felújítási munkákat
e|végziésazokabenyújtottszźnĺůtkalapjanleigazoIźsrakeriilnek.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiségek bérbeadáshoz és a bérbesztrĺlítás engedélyezéséhez bérbeadói
dĺjntés szĹikséges, amely döntés meghozataltra aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja' pénzügyĺ hatása

Amennyiben a helyiségek bérbeadáséůloz és a béľbeszźtmításhoz az onkormźnyzathozzájźtu|,
ugy a bérlő elvégzi abérbeadóľa vonatkoző fe|iĄítási munkfüat, növeli a helyiségek értékét,
illetve abérbeszáĺrlítási iđőszak letelte utan bérlő a tevékenységének végzése kĺizben hosszú
távon folyamatosan ťlzeti a bérleti đíjat, amely bevételt jelent a tulajdonos onkoľmanyzat
szźtmźlra.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget, az Önkormtnyzat kiadásként továbbra is kĺizos
költség ťlzetési kĺitelezettség terheli és a helyiségek á||agatovább romlik.

A hatfuozati javaslat elfogadása a 20|7. évi béľleti díj bevételt a bérbesztmítási időszak
leteltét k<jvetően pozitív an befolyásolj a.

A döntés pénzngyi feđezetet igényel, amely az onkormányzat f0|7. évi k<iltségvetésében a
|1602 - Helyiség bérleti díj bérbeszámítás címen ľendelkezésre á11.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet

Az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásrának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI' 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $
(1) bekezdése a Képviselő-testiilet _ a rendeletben meghatátozott feladat- és hatáskör
megosztás szeľint _ önkormanyzati bérbeadói döntésre a Városgazdá|kodźsi és Pénzügyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A Rendelet 4. $ (2) bekezdése a|apjan bérbe ađhatő a helyiségben folytatni kívĺínt
tevékenység céIjara á||apotáná| fogva hasznźihatatlan helyiség is, ha a ľendeltetésszeru
haszná|atr a val ó alkalmas sá tétel ét a b éflő v źů|a|j a.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjĺĺn új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
méľtékéľől a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat
részérol torténik az ajánlattéte|, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testület
hatttrozatában megállapított béľleti díjak alapjan kell meghatfuozni. A hatáskönel rendęlkező
bizottság a bérbeadói đöntés meghozatalakor a képviselő-testĺileti hatáĺozatban foglaltaktól
csak akkoľ térhet el, ha akérelmező béľleti đíj aján|atotteÍt.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján a leendő bérlő a bérleti szętzódés megkötését
mege|őzően kĺiteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezđés alapjĺín a béľleti szęrzodés megkötését követően
kozjegyzőelőttegyoldalúkötelezettségváI|alásinyilatkozatota|áirni.

A Rendelet 5. $ (3) bekezdése szerint a FIVT tęrĹileten lévő helyiség a nÉvs Zrt,-ve|
egyeztetetthatźrozottvagyha!ározat|aniđőtartamraadhatóbéľbe.
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A Képviselő-testĹilet 248/20|3. (VI. 19.) szźlmú,határozatának (a továbbiakban:HatátozaQ II.
fejezet 7. poĺtja értelmében a helyiség bérleti díjĺának alapjául a helyiségeknek a jelen
határozat és a Kt. más hatarozataszęĺintal<fua|izá|tbeköltözhető foľgalmi értékszo|gźi.

A Hatérozat 8. a.) pontja a|apjźln a helyiségben végezm kívĺánt tevékenység
figyelembevételével t<iľténik a bérleti díj meghatáľozása, araktźrozási tevékenységhez tarbzó
szorző 6 %o.

AHatározat 31. pontja értelmében a béľleti díj méľtékéről, és megfizetésének iitemezésérő|,
vagy báľmilyen más béľleti díjat éľintő kéľdésben bérbeadói döntésre van szükség a
béľbeadással megbízott vagyonkezelő szetvezet javaslatáľa az onkoľmánýzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakoľló szervezete dĺjnt.

AHatáĺozat 34. pontja értelmében abérlő kéľelme a|apjźn aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság hozzájáru|hat a bérbeadót terhelő munkálatok költségének a bérlőt teľhelő helyiseg
bérleti díjba t<ĺľtén ő beszámításźůloz.

A jelen pont szerinti hozzájáru|ás esętén az írásbeli megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben k<ithető meg, ha:

a) a béľlő az elvégezni kívĺínt bérbeadót teľhelő munkálatok költségét előzetesen tétęles
kĺiltségvetés benyrijtásával hitelt érdemlően igazolja

b) az épületen végzendo munkálatokhoz a tiĺrsashazi alapitó okiľat vagy szeÍ1,Ięzeti és
mfüödési szabályzatźnak ilyen éľtelmú kikötése esetén a táľsasházi közgytĺlés
hozzájaru|t

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok elvégzéséľe jogerős és
végľehajtható építési (létesítési) engedély biľtokában keľĹiljön soľ, továbbá a bérlrő
vá||a|jaahaszná|atbavételiengedélymegszerzését

d) a béľlőnek a munkálatokĺól való megállapodáskor az onkormźnyzaÍta| vagy a
béľbeadó szervezęttel szemben nem áll fenn lejárt béľleti díj és ellhez kapcsolódó
díj akkal összefüggő tartozása

e) a bérlő vá||a|ja, hogy a bérleti szeruődés mellett közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvá|Ia|ő nyilatkozatot tesz a sajźú. költségén, amennyiben eľTe a béľleti
jogviszony a|attmég nem kęľült sor.

A Hatfuozat 37. a) pontja a|apján a béľbeadói jogkör gyakoľlója jővehagyásával az íľásbeli
megállapodást a béľlővel a béľbeađő szervezet köti meg a munkálatok műszaki tarta|mźľő|, a
vźrhatő költségeirő|, abeszámítható költségek legmagasabb méľtékéről és időtaľtamáĺő|, és a
munkálatok elvégzésének határiđej éről.

AHatáĺozat 39. pontja szerint a bérleti díjba beszrĺmítható költségeket úgy ketl meghatáľozni
és havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése után ťtzetendő bérleti díjba
beszźlmítható költségek _ ha a bérbeadói jogkör gyakoľlója másként nem dönt _ az a|ábbiak
szerint térüljenek meg a bérlők számáĺa, ľrgyelembe véve, hogy a megállapodás iđőtartama
nem taľthat tovább a béľleti jogviszony |ejfuattná|:

a) jogi személy, jogi személyiséggel nem ľende|kezo szervezet és egyéni vállalkozó bérlő
esetében legfeljebb 4 év aLatt,

b) magánszemé|y bérlők esetébęn legfeljebb 3 év a|att.

Fentiek alapjźln kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a kéľelęmmel kapcsolatos dĺjntését
meghozni szíveskedjen.



Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szĺĺmú Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźnozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jdrul hozzlź a Budapest VIil. kcľüIet, Hungĺ{ľia krt. 32.-34.ĺA szźlm alatti,
38878/D/1 hľsz.-ú, utcai bejĺáĺatu, pĺnceszintĺ, 69 m2 alapteľületű nem lakás cé|jźľa
szo|gáIo helyiség bérbeadásahoz a NETKER 2004 Bt. tészére ra7ętározźlsi tevékenység
céIjfua hattlrozat|an időre, 30 napos felmondási hatĺíridővel, az á|ta|a ajĺánlott 30.000,-
Ft/hó +ÁFA béľleti díjon

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|7 . május 29.

2.) hoadjúrul a Budapest VIil. keľĺilet, Hungáľia |<rt. 32..34.|A szám a|atti,38878/D/1
hľsz.-ú, utcai bejaľatu, pinceszinti,69 m2 alapteľülehĺ nem lakás céIjźra szolgáló helyiség,
bérbeadásahoz a NETKER 2004 Blt. részére hatźlrozat|an időre, 30 napos felmondási
hatáĺidővel raktározás céIjan 35.500,. Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közĹizemi és
különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. május 29.

3.) hozzlÍjdrul a NETKER 2004 Kft..vel tcjľténő megállapodás megkötéséhez az 2.) poĺlt
szerinti helyiség tekintetében a bérbeadőra tartoző felújítási munkak bérleti díjba 5
hĺínap alatt töľténő bérbeszámításhoz bruttó 85.090'. Ft azaz (67.000'- Ft + 18.090,- Ft
AFA) összegben. Az e|számolás feltétele, hogy a bér|ő a megállapodás megk<ĺtését
követő 6 hónapon beliil a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benffitott szźmlźk
a|apj tn leigazolásra keľĹilj enek.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017 . május 29.

4.) hoaájdrul ahatźľozat 3.) pontja szeľinti felújítási munkálatok e|végzéséhez.

Felelős: Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási KĺizporftZrt.vaqyongazdálkođási igazgatőja
Hatráridő: 2017 . május 29.

5.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatźrozat2.) pontja szerinti béľleti
szerződés megkĺĺtésére, amelynek feltétele, hogy azonkoľmĺĺnyzat tulajđonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásrának fęltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
ĺinkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvá||alásínyíIatkozataláításátvá|La|jaaleendőbéľlő.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2017 .június 30.



6.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a hatátozat 3.) pontja szerinti
megállapodás megkötéséľe.

Felelős: Józsefurírosi Gazdálkođási KĺizpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20t7 .június 30.
A döntés végľehajtás źÍ v égző szew ezeti egység : Józsefuarosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a kizzétételmóđjĺíľa

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20|7. május 23.

.)
/t

Bozsik István Péteľ
v agy oÍLgazdálko dási igazgatő
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