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keľület, Nagyfuvaľos u. 26. szám a|atti ĺires, tinkormányzati tulajdonú, nem lakás
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A napiľendet nyilvános ülésen kell tĺrgyalni.
A dĺjnté s e I ťo gadásáh o z e gy szeru szav azattöbb s é g s züks é ge s.

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľta|mának ľész|etes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľm ényzat (a továbbiakban: onko rmźmyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaŕos utca 26. szám alatti, 3508zloĺuo
hrsz.-ú 49 

^, 
alapterületű, üres, utcai bejárafu, ftĺ-ldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség,

ame ly az ingat|an-ny i|v ántartálsban Íiz let me gnevezé s s e l szerepe l

A 100 oń-os önkoľmányzati tulajdonban lévő épĹiletben összesen 31 db bérlemény található, ebbő|
!_d.b 

nem lakás céljára szollgáiő bérlemény, melyből l db béľlő ä|ta| hasznátlt. a nelyiség mellett
f7 lakźs béľlő álta| lakott.

Az épu|et nem szerepel a bontásra kijel<ĺlt ingatlanok listáján.

Atárgybani helyiség 2009. ápľilis 21-én került birtokbavételľe. A helyiség ái|apotaközepes, (3)
műszaki besorolású. Bejárata az utcáről, a kapualjtóI balra nyílik. Belmagň álga.4'0 m. A 

.bejárati

ajtó fémszerkezetíi, üvegezése t<jľött. Két helyisé gb(5| éi|,meiyek parapet-konvěktonal fiĺthetők. A
padozat.beton, közepes állapotú, a burkolatok szintén kozepei álńpotliak. Az ingat|anban villany,
v íz é s gźz kozmu ta| áihatő. G ázőr a, v i l l anyóra v an, v ízór a ń i n. s.

A fenti helyiségre a NAGYCEG tiveges és KépkeľetezőKft. (székhely: 1082 Budapest, Mátyás
tér 2.; cégegyzékszělm; 0|-09-928926; adőszáma:|498624-|-42; Ĺépvise|i: Nägy oszĹáľ
ügyvezető) 20|7. mź$us 5-én bérbęvételi kéľelmet nyujtott be a fenti heiyiség iľoda és ľaktáľ
tevékenység cé|jélra történő bérbevétele iránt. A kére|mezó bérleti díj aján|aiot n"em tett.

1NĄGY9ÉG Üveges és KépkeľetezoKft.a kerü|etben bérel a Budapest VIII. keriilet ,Mőtyálstér2, szźtmű ingatlanon beliil egy önkoľmányzati tulajdo.nú nem lakáś céljáľa szo|gő|ő helýiséget
iiveges műhely tevékenység céljára. A NAGYCÉG Üveges és Képkeietező Kit.-nek a bére|t
helyiségre 2017. ápri|is 30. napjáig nincs tartozása.

A benyujtott iratok a|apján megźi|apíthatő, hogy a NAGYCÉG Üveges és Képkeretező Kft. a
nemzeti vagyonľó| sző|ő 2071. évi CXCVI. törvény 3. $ (t) bekezděsének 1. pont b) alpontja
szeľint át|źńhatő szeÍvezetnek minősii|, e||ene csőd- és felszámolási eljáľás nincs folyam atban,

A Cégkivonattanűságaszeľint a cég egyedüli tagja ellen két végrehajtási eljárás van ťolyam atban,
a tag vagyoni ľészesedése lefoglalásľa került. A NAGYcÉc Üvegěs és Képkerętező Kft. 2017.



április 04-ike|tezéssęl a Nemzeti Adő- és Vámhivata| áitai- kibocsátott igazolást nyújtott be, mely
szerint az ęgyszęrnélyes NAGYCÉG Üveges és Képkeretező Kft-nek nincs taľtozása.

A vízőra nélküli helyiség utén az onkoľmányzat üzemeltetési költség ťrzetési kötelezettsége:
2.174,- Ft/hó.

Az Avant.Immo Kft. źůtal'2017, február 26. napjánkészített és Gódor Lźsz|ő független szakértő
á|ta| 2017. március 6. napján aktua|izźit éľtékbecslés szęrint a helyiség fäřgahi éľtéke
12.130.000'- Ft (303.284,- Ft/m2). A helyiség béľleti dija a foľgaĺmi Źrter |OO %o-ának
figyelembevételével, utcai ftjldszinti helyisé gben végzeťt iľodai és ľaktáľozási tevékenységhez
tartoző 8 oń-os szorzőva| számított havi nettó béľleti díj 80.867,- Ft.
Az tires, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti he|yiség esetén a bérleti díj
önkormányzati &dekből legfeljebb 50 %-kal csökkenthet ő. Az így csökkenteit nettó havi béľIeti
díj: 40.434'. Ft.

A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a teľületen a rehabilitáció megvalósításáľól
sző|ő 3212001. (X. z0.)lg!9ľmőnyzati rendelet a|apjánatěrgyi he|yiséget magáhařoghló épület
řIVT területre esik. A REV8 Zrt. tájékoztatása szerint abérbeađásnak akadálya nincs.
Nem javasoljuk a Budapest VIII. keľĺilet, Nagyfuvaľos utca 26. száma|atti, 35082/O/NOfusz.-
íI, 40 m2 alapteriiletű, ĺ'iľes, utcai bejáratű, ftjldszinti nem lakás cé|jőra szolgźiő..helyiség
bérbeadását határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a Ň.łcvcÉ-c tivegäs oš
Képkeľetező Kft. tészére, iroda és ľaktáľozási tevékenység cé|jára a szőmított 80.867,.
Ft/hó+ÁFA béľIeti díjon, tekintettel a helyiség közepes műszaki ál|apotáłra,valamint arua,hogy.a
helyiség több mint 8 éve üľes.

Jaľasoljuk a Budapest VIII. keľület, Nagyfuvaľos utca 26. szám alatti, 35082lO/No hrsz.-ú, 40
m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, ftildizinti nem lakás céljára szo|gáió helyiség bérbęadását
batźrozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével a NAGYCEđ Üo"geš és képkeľetező
Kft. (székhely: 1082 Budapest, Mátyás tét 2.; cégjegyzékszám: O|-09.9f8926, adőszőm:!498624-
1-42;képviseli: Nagy oszkár ügyvezető) részére, iľoda és raktá'ľozźsi tevékenység cé|jfua, a
szźtmltott bérleti díj összeg 25 %o-ka| töľténő cscikkentéséve|, azaz 60.650,. Ft/hó bŹrleti oĺ1 +
AFA + közlizemi és különszolgáltatási díjak összegen. A bérleti díj csökkentését a helyišég
műszaki źil.apota és az indokolja, hogy több mint 8 éve iiľes, azoiban a 25 %o-nátl nagyobĚ

1éľtékű bérleti díj csökkentés már nem indokolt ťrgyelemmel arľa, hogy a helyiség a tirtilet
fejlődő ľészén helyezkedik e|, aház teljes felújítása nemľég fejeződcitt be, iovábbá ai&e|mező a
jelenlegi önkormányzati bérleményére is rendszeresenfizeti a béľleti díjat.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gá,|ő helyiség béľbeadáshoz bérbeadói döntés sziikséges, amely döntés
me ghozata| étt a a T isztelt B izotts ág j o go su lt.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A bérbe adásból befolyó béľleti dij fedezné az onkoľmźnyzat iizemeltetési költség fizetési
kötelezettségét. A helyiség mielőbbi bérbe adásáva| abér|ő gondoskodna arrő|, hogy a ľlelyiség
źů|aga ne ľomoljon tovább.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmźnyzat, kiadásként továbbľa is Ĺizemeltetési
kciltség fizetési kötelezettség terheli, a helyiség ái|agatovább romlik.

A határozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolja az onkormányzat 20|7. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.



IV. Jogszabá|yi köľnyezet

A l'akások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésiikľe vonatkozó egyes szabáIyokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekúdése éľtelmében a feĚi a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

|1 o$ormányzat tulajdonában álIó nem lakás céIjára szo|gźůő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35l2O13' (VI.20.) önkoľmányzati reidelet (a tóvábbiat-baniRenaelet) 2. $ (1)
bekezdése ételmében a Képviselő-testiilet (a iovábbiakban: Kt.) _ a ľendeletben meghat őrozott
feladat- és hatĺískör megosztás szerint _ önkoľmányzati bérbeadói dontés," aYfuosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján, új béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának mértékéről
a bérlő kivá|asztása során kell megállapodni' Amennyiben azonio.ňĺnyzatréšz&ő|történikaz
!j7y|atté|e|, a he|yiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület hatirozatźhan megállapított
béľleti díjak a|apján kell meghatźrozni. A hatáskorrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés
meghozata|akor a képviselő-testiileti hatźrozatban foglaltaktól csak aklor Érhet el, ha a
kéľelmező bérleti díj ajén|atot tett.

A Rendęlet 14. $ (2) bekezdés a|apjín, a leęndő bérlő a béľleti szerződésmegkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget ova'aen<ent měgfizetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján a béľleti szerződés megkötésBi követően kozjeg{ző e|őtt
egyo ldal ú kötelezettségvál la|ási nyi l atkozato t a|áłimi.

A Rendelet 5. $ (3) bekezdése szerint a řIVT területen lévő helyiség a RÉvs Zrt.-ve| egyeztetett
határozott vagy határozat|an időtartamľa adható béľbe.

A Képviselő-testület 248/2013. (vI. 19.) szálmű határozatěnak (a továbbiakban: Kt. határozat) 7 .
pontja értelmében a- helytség béľleti díjának a|apjőu| a helyišégeknek a jelen hatáľ ozat és a
Képviselő-testület máshatátozata szerint aktua|izźůt-bekclltozhető ňrgalmi ériék szolgál.
Üľes, legal ább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesítendők azza|, hogy a béľleti díj önkormányzati eľaeĹuoř legfeljebb 50 %.ka|
csökkenthető.

A Kt. hatźttozat 8. a) alpontja a|7.rján a helyiségben végezni kívánt tevékenység
ťrgyelembevételével ttjrténik a béľleti díi meghat"ĺrozása, utcai fřiiászinti helyiségben történ6
irodai és ra|<tźrozálsi tevékenységekhez tartoző béľIeti díj szsrző 8 oÁ.

Fentiek a|apjźln kéľem a Tisaelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbęadásźlval kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen'

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Yérosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
l. hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Nagyfuváľos utca 26. szám alatti, 3508zl1ly1

hrsz-ú 40 m2 alapteľületű tiľes önkorm ányżati tulajdonú, utcai bejáľatú, ftjldszinti nem
lakős céljára szolgáló.helyiség..béľb eadźsához,határőzat|an időľe, ro napos felmondási idő
kikötésével a NAGYCEG Üveges és Képkeretező Kft. (székhelý: 1082 Budapest,
Mátyás tét 2.; cégsegyzékszálm: 0|-09-928926, adőszám:lągtez+-ĺ-+z; uepviseli: Ńagy
oszkár ijgyvezető) részéte, iľoda és ľaktáľozási tevékenység céljáľá' oÔ.oso,. rtna
bérleti díj + ÁFA + közüzemi és különszolgáltaüísi díjak ossżegěn.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdáikodási igazgatőja
Határidő: 2017 . máĄus 29.



2. ťelkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatátozat l.) pontja szerinti bérleti
szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzaí tula;äonĺuan álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeirői szóló 

"35/2013. 
(VI.20.)

önkoľmányzati rendelet |7. $ (4) bekezdése a|apján kőzjegyzó előtt egyoldalíkötelezettségvállalási nyi|atkozat aláírźľ,át, valamint a
rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
vá|la|ja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 201 7. június 30.

A döntés végrehajtrĺsálvéęzť5 szervezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkod ásiKozpontZrt
A lakosság széles körét érintő döntések eseiénjavas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán hon|apon

.7
(-

Bozsik István Péteľ
Y agy ongazdálkodási igazgatő

Budapest, 20|7 . máĄus 23.
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