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A napiľendet nyilvános tilésen kell ĺáľgyalni.
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Tisztelt Váľosgazdá|kodrási

I.

és PénzůigyiBĺzottság!

Tényállás és a dtintés taľtalmának ľész|etesismertetése

A Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuĺáľosi onkormrányzat (a továbbiakban: onkorm ányzat)
fuIajdonát képezi a Budapest VIII. keľĺilet, Baľoss u. |2I. szÁm alaLĺi, 359|6/oĺN5 hľsz.-ú, 4-0 mź
alapterületiĺ, t.ires, utcai bejríratu, ftldszinti nem lakás cé|jźaaszolgáló helyiség, amely az ingatlannyilvántaľtásban raktáľ megnevezéssel szerepel. A helyiséget magátba foglaló épületben összesen 21
albetét ta|á|haÍó' melyböl 2 darub önkormłányzati tulajdonú nem lakás céIjára szotgáló helyiség van (1
ĺiľes,1 béľlős), lakĺĺsnincs. Áz épiilet nem szerepel a bontiísra kijelölt ingatlanok lisüáján.
A fenti helyiség 2008. október 30.án keľiilt bírtokbavéte|re, a helyiség megfelelő mĺiszaki állapotu, (4)
besoroliású, rendeltetésszerű hasalrálatľa alkalmas. A helyiség rendelkezik villanyóľával, valamint WC
helyiség is található benne.
Avíz,óra nélkÍilihelyiség után az onkoľmányzat közös

költség fizetési kötelezettsége 17.gzz,-Ftlhő.

1.)-magánszeméIy(I{B-308/2o17)2016.decembeľ7.napjánkéľelmetnyujtott
be a ĺáľgyban megielölt helyiség ľaktáľ céljáľa történő bérbevételeiránt. A kéľelĺneĺ2ó17.
április l8-án kiegészítette a bérleti díj aján|atźtval, amely 35.oo0,.Ft/hó

2.)

l-

magánszeméIy (HB-308/2o17)

+

Áľ.A.

20i6. decembeľ 8-án szintén kérelmet

nyújtott be atárgyban megielölt helyiség ľalłÚáľozĺĺscéljára történő béľbevételére.A kérelem
beadásakor bérleti dii ajánlatot a kérelmező nem tett, a szÍikséges iľatokat becsatolta.
Tekintettel aľľąhory másik kérelmezĺis uoft,.-felhívtuk
a béľletidijra
vonatkozó nyi|atkozatÁnak megtétele éľdekében.A béľleti ćlij aián|atáĺt 20|7. mětjus 26-án
tette meg, amely szeľíntbruttó havi 40.000'-Ft (nettó 31.496,-Bt)
- 90.000'.tr't (nettó 70.846,Ft) közötti összegen kívĺínjabéľbe venni atárgbani helyiséget.

Az Avant.Immo Kft' źútal.20L7,máĺcius 30. nłipján készített és a fiiggetlen szakélti5 źl|ta|20|7. ápn|is
3. napjan alđ:a|iza|t éľtékbecslésszerint a helyiség foľga|mĺ éľtéke12,290.000,-Ft (307.279,- Fím).
A helyiség bérleti diia a forgalmi értékI00 %-źnak figyelembevételével, arak<tározás utcai fi)ldszinti
helyiségben tevékenységheztartoző 8 %-os szorzőva|számított havi nettĺĺbéľtetidíj 81.933,- Ft.

A

Képviselő.testtilet 248ĺf0I3. (VI. 19.) számíhatźrozat 8. a) pontja a|apján az üľes, |ega|ább 24
hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a bérleti dij önkonnányzati éľdekbőI
legfeljebb 50 %-ka| csöl.ĺkenthető. A 8olo-os szorzőva| számitva u így csökkentett nettó havÍ béľ|etĺ
díj iisszege: 40.967,-Bt.

Nemjavasotjukafentihelyiségbéľbeadásft--magánszemély(HB-308/2017)
rés:ńre, sęm a számított sem a csökkentett bérleti diion, valamint
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ajĺínlott 35.000,-Ft/hó +

ö'sszegen.

NemjavasoljukafentihelyiségbéľbeadĺísátŰmagánszemély(IIB.308/2017)részére,
sem a szÁmitott" sem a csökkentett bérleti dfion, valamint az á|ta|a ajránlott bruttó havi 40.000,-Ft
(nettó 3l.496,-Ft) _ 90.000,-Ft (nettó 70.846'.Ft) közĺĺtti összegeken.

A helyiség bérbeadását azértnem javasoljuk sem a csökkentett' sem a szÁmítottbérleti díjon, valamint
a kérelmezők által ajrĺnlott bérleti díjakon egyik kérelmező részéresem, mert a helyiség állapota
alkalmas lehet magasabb funkció e|lźttźtsfuais (pl. tizlet iroda), beĺső kialakíüása' valamint kerületen
beliili elhelyezkeđésenem indoko|ja a raktźtrozźtsi tevékenységľetöľténő bérbeadást. Továbbá a
kérelmezőknél fennállhat a nem rendeltetésszeriĺ hasarálat veszélye. A nem rendeltetésszeríĺhasználat
megsztintetése indokolatlan plusz költségeket tőna azonkoľmĺáĺryzatra.

A helyi

váľos-rehabilitációs teľület kijelöIéséről és a teľiileten a rehabilitáció megvalósítasáľól szóló
(x. 26.) önkormányzati rendelet alapjĺán a tfugyi helyiséget magába foglaló épület nem esik

32/2001 .

HVT teľiiletre.

II. A beteľjesztés indoka

A

nęm lakás cé!ĺáraszolgáló helyiség béľbeadĺáshozbérbeadói đöntésszükséges, amely dĺintés
meghozata|źra a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés céIja' pénzĺigyĺhatása

A döntés

cé|ja abérbevételikéľelmekelbírálása.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzat. kiadéskénttovábbľa is kiiztls költség
fizetesi kĺĺtelezettségterhe| i.

A

hatÁłozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja

bevételét.

az onkoľmányzat 2017. évi béľletidfi

A döntés pénziigi fedezntet nem igényel.
rV. Jogszabályi ktĺľnyezet

A

lakĺások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĺikľevonatkozó egyes szabályokól szóló

|993. évi LxXu[. töľvény 38. $

(i)

bekezdése éľtelmébena felek

a helyiségbéľösszegében

szabadon áIlapodnak meg.

Az onkoľmányzat fulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltéte|eiľől
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) önkoľmányzzti rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben meghaĺíľozottfeladat. és
hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésľe a YárosgazÄálkodási és Pénziiryi

Bizottságát jogosítja fel.

Rendelet 14' $ (l) bekezdése alapjrín, rij béĺbeadás esetén a helyiség bérleti diiának mértékéľőla
bérlő kiválasztlisa során kell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részétó| töĺténlk az

A

ajánlattétel, a helyiség béľletidiiának mértékéta Képviselő-testiilet határozatátbanmegállapított béľleti

diiak alapján kell meghatiíľozni. A hatĺĺskönel renđelkező bizottság

a

bérbeadói döntés

meghozata|akoľ a képviselő-testĺileti hatźlrozatban foglaltaktól csak akkor térhet eI, ha a kérelmező

béľletidfi ajĺánlatot tett.

A

Képviselő-testiilet 248/20|3. (VI. 19.) számli hatfuozatźnak (a továbbiakban: Kt. hatáĺozat) 7.

pontja értelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Képviselőtestiilet mźs hatźrozata szerint aktua|izÁ|t beköltözhető forgalmi éĺtékszo|gál. A Kt' határozzt 8, a)

alponda alapján a helyiségben végezni kívránt tevékenységfigyelembevételével töľténik a bérleti dfi
meghatározásąaraktározásutcaifijldszintihelyiségbentevékenységheztartozőbéľleti dijszorző8%o.

A Kt.

hatráľozat 8. a) aĺpontja alapjan az üres, legalább Z4hónapja nęm hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti sznrzők érvényesítendokazza|, hory a bérleti díj önkormányzati éľdekből

legfe|jebb 50 %o-ka| csökkenthető.

Fentiek alapjĺán kérem a Tisztelt Bizottságot hogy a helyiség bérbeadrásával kapcso|atos döntését
meghozĺli szíveskedjen.

Határozatijavaslat
év. (...hó'...nap) szímúYárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági hattlrozat

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság liry dönt, hory

l.)

nem járalhozzá a Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 121. szĺm alatti, 35916/0/N5 hľsz.-ú,
40 m2 alapterüIetű utcai bejaľatu fiildszinti nem lakás cé|járaszo|gá|ő helyiség bérbeadĺásahoz,
raktáľozási tevékenység

magánszeméty (IIB-308

"étj.á.a,J

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási
Határidő: f0I7 . jűnius f6.

nofi)

részére.

igazgatója

2') nem járu|hoz.zá

a Budapest VIII. keľůĺlet,Baľoss u. 121. szám alatti, 359t6/0ĺN5 hľsz.-ú,
40 m2 alapteľületííutcai bejárafu ftildszinti nem lakás cé|járasm|gá|ő helyiség béľbeadiĺsiához,
(IIB-308 |2017) részére.
raktĺározísitevékenység

cé|jara,|-magánszemély

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: f0|7 . jűnius 26.

A döntés végrehajtĺását végző szeĺ"łezsti egység: J.ózsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt
A lakosság széles körď érintő döntések eseténjavaslata a közzéÍéte| móđjrára
nem indokolt

hiľdetőtáblán

honlapon

Budapest, 2017. június 20.

Bozsik István Péter
v agy

ongazÄálkodás

i igazgatő
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