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Tárgyz Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Bľódy Sándoľ u. 38. szám alatti ĺiľes,
łinkormányzatĺ tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló hetyiség béľbeadása
tárgyában
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v agy ongazdálko dási igazgatő

Készítette: Balog Erika ľeferens
A napiľendet nyilviínos ülésen kell tĺírgyalni.
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb sé g szfü sé ges.

Tisztelt Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A 

' 
Budapest 

. 
Fővĺíros VIII' keľület Józsefuĺĺľosi onkoľmanyzat (a továbbiakban:

onkoľmányzat) t|iajđonát képezi a Budapest VIII. keľület, Bľĺóäy Sánaoľ u. 38. szĺĺm
a|atti, 3649|l0lN41 hľsz.-ú, 24 m2 alapteľiiletiĺ, tires, utcai bejátatu, pinceszinti nem lakás
cé|jara szo|gáIő helyiség, amely az ingat|an-nyilvántaľtásban tizlět megnevezéssel szerepel.
A.helyiséget magáb'a foglaló épületben összesen 42 a|bętét ta|źihatő, melyből 2 albętét
önkoľmányzati tulajdonban áll. Mindkettő nem lakás céIjara szolgá|ő a|bíeÉt(l db riľes, 1 db
bérleti joggal terhelt), lakás nincs. Az épület nem szerepel a Ěontásra tĺ;ělolt ingaúanok
listájĺín.

A fenti helyiség 20|2. szeptember Zĺ-énkeľtilt biľtokbavételre, a helyiség megfe1elő műszaki
állapotu, (4) besorolású, rendeltetésszenĺ haszná|atra alkalmas, m"ilotň"lyĺ,eg is ta|á|hatő
benne.

Avízőrás helyiség után az Önkoľmĺányzat közös költség ťrzetési kĺjtelezetts ége 5.346,-Ftlhó.

A Haci.Peykeľ Kft. (cégegyzékszźlm: 01 09 l7Ot34; székhely: 1038 Budapest, Cseľmák
Antal u. 17. A. épület; adőszám: 24289|19-2-4I; képviseli: Szantő Andrea ügyvezető) 2Ot7.jarluar 13. napjĺín kérelmet nýjtott be a targyban megjelölt helyisé g ,u|łiá,,o,ás céIjaru
történő béľbevételére.

Béľleti díj ajanlatot a kérelem nęmtarta|maz.

A HacĹPeykeľ Kft. a Bľódy Sríndoľ u. 36. szźlm alatt bérel egy önkormány zati tu|ajdonú nemlakás céljaru szolgáló helyiséget, szeszmentes vendéglátás cé|jara. A helyiségre
nyilvrántaľtásunk szerint 2017. május 3|. napjáig|ejfuthatátidójĺ hatralék nem áll fenn.
A HacĹPeykeľ Kft. anemzeti vagyonról sző|o 2OI1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés l. \.. ĺpont b) alpontja szerint átláthatő szęwezetnęk minőstil, ellene csőd- és ĺ.l,že.oie'i .l'á'á;' j\
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y|amint végrehajtási etjĺíľás nincs folyamatban, üíľsasági adóbęvallási kötelezettségének
20|5. évben eleget tett' a20|6. évľől nincs adat acégkivonatban.

A Grifton Propeľty Kft. által 20|7. május 31. napjĺĺn készített és Gódoľ Lász|ő ftiggetlen
szakértó á|ta| 20|7. júni]s 07. napjan aknn|izá|t ěnékbecslés szeľint a helyiség ffiahĺéľtéke 4.500.000,- Ft (187.500,- Fťmz). A helyiség bérleti díia aforgalmi éľték 100 %-ának
figyelembevételével, a ral<tározás tevékenységĹez tartoző 6 o/o-os szorzőva| számított havi
nettĺĺ bérleti díj 22.500'. Ft.

Üľes, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a béľleti díj
önkormĺĺnyzati éľdekből tegfeljebb 50 %o-kat csĺikkenthető. Az ĺgy síĺmĺtott nettĺí havi
béľIeti díj: 11.250,-Ft.

A helyi viíros-rehabilitációs terulet kijelöléséről és a teľületen a ľehabilitáció megvďósításáról
szőLő 3212001. (x. 26.) önkoľmźnyzati rendelet alapján atáĺgyi helyiséget mágábafoglaló
épület HVT teľĹiletet nem éńnt.

Nem javasoljuk atargyi helyiség béľbeadását a HacĹPeykeľ Kft. (cégegyzéksziím: 01 09
170|34; székhely: 1038 Budapest, Cseľmák Antal u. |7. A. épület; adőszánrl:24281II9-2-4I;
kepviseli:'S1T:? Andrea tigyvezető) részére,csĺjkkentett béľieti díjon, azaz11,250'. F.t/hó +
AFA bérleti díj + közüzemi és ktilcjnszolgáltatási díjak összegen, mivel azt sem a helyiség
műszaki á|Iapota sęm a kerĹileten beltili elhelyezkedésá nem indókolja.

Javasoljuk a tfugyi helyiség bérbeadását a HacĹPeykeľ Kft. (cégsegyzékszám: 01 09
l70I34; székhely: 1038 Budapest, Cseľmák Antal u. |7. A. épület; adt,szem: 2428gII9 2 4I;
képviseli: Szántő Andrea ügyvezető) részéte, hatźnozatlan időľe, 30 napos felmondási iđő
łiĘ.'ľ:éy".''-.u.k1ĺ." tevékenysé g cé|jźľa, a szźlmított béľleti díj cisśzegé n,ä,u,22.500,- F.t/hó
1ÁFA béľleti díj + kĺizüzemi és kiilönszolgaltatási díjak összegei, a 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, va|arĺint az egyoldalú kötelezęttségvállalási
nyt|atkozatközjegyzi5i okiratba töľténő foglalásĺínak ktĺtelezettśégével.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljĺíra szolgźůő helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely
dcjnté s me ghozatalár a a Ti sztelt B izottság j o go sult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A bérbe adrísból belo.lľó béľleti díj fedemé az onkoľményzat közös költség fizetési
kötelezettségét, azon felül plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adásttva| a
béľlő gondoskodna a helyiség karbantartásáľól és a helyiség á||agánem romlana tovább.
Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadásként továbbra is kĺizös
költség fizetési kötelezettség terheli, a helyiség á||agatováĹb ľomlik.
Ahatározati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkoľm ényzat 2017. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség béľbeadása pénzngyi fędezetętnem igényel.



IV. Jogszabályi kiirnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|iđegerutésiikľe vonatkozó egyes szabályokĺól
sző|ő |993. évi L)O(VIII. törvény 38. $ (1) bekezdésę értelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmámyzat tulajdonában á1ló nem lakĺís céljríĺa szolgĺíló helyisógck béľbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben
meghatźrozott feladat- és hatásköľ megosztás szerint _ önkormiányzati bérbeadói döntésľe a
Varos gazdálkodási és Pénziigyi Bizottságát j o gosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjĺán, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéről a béflő kiválasztása sorĺĺn kell megállapodni. Amennyiben az onkotményzat
részérőI töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testĺilet
hatźnozatźtban megállapított bérleti díjak a|apjan kell meghatátozní. A hatásk<irrel rendelkező
bizottság a béľbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testĹileti határozatban foglaltaktól
csak akkor téľhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés szeľint a béľlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeađónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni.

A Képviselő.testület 248120|3. (VI. 19.) szźlműhatźlrozatźnak (a továbbiakban: Kt.hatáĺozat)
7 . pontja éľtelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatarozat és a
Képviselő-testület más hatĺĺľozata szennt ak<tla|izáIt beköltĺizhető forgalmi éľték szolgál. A
Kt. hatźlrozat 8. a) alpontja a|apján a helyiségben végezni kívrínt tevékenység
f,ĺgyelembevételével történik a bérleti díj meghatáľozása, az ltcai, pinceszinti helyiségben
tĺ jľténőra}<téltozásitevékenységheztartozóbérletidijszotző6%o.

Üres, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkoľmźnyzati érdekből legfeljebb 50 %-ka|
csĺjkkenthető.

Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatáĺozat

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) hozzáfiáru| a Budapest YIII. keľület, Bľódy Sándor u. 38. szélm alatti,
36491l0lN41 hľsz.-ú, 24 m2 alapteľĹiletíĺ, önkormányzati tutajdonú, utcai bejfuatu,
pinceszinti nem lakás cé|játa szollgźůő helyiség bérbeadásĺĺhoz, a Haci.Peykeľ Kft.
(cég1egyzékszám: 01 09 170|34; székhely: 1038 Budapest, Cseľmĺĺk Antal u. 17. A.
éptilet; adőszźlm: 24289tt9-2-4|; képviseli: Szántó Andrea tigyvezető) részére
hatérozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikĺitésével, ľaktározási tevékenység
cé|jára, 22.500,. Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közĺŁemi és különszolgáltatási áíjak
összegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatközjegyzői okiratba tirténő foglalásrának
kötelezettségével.



Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási K<izpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 2017 .június 26.

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazđálkodási Központ Zrt.-t a hatáĺozat 1.) pontja szeľinti
bérleti szerzodés megkcitésére, amelynek hatályba lépésének feltétele,_ hogy az
onkormĺĺnyzat fulajdonábaná||ő nem lakás cé|járaszolgáló helyiségek bérbeadđśĺĺnak
feltételeiľől szóló 35l20l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelęt 14. $ (2) bekezdése
alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $(4) bekezdése alapjĺĺn kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozai
a|źńrásátvá||alja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazđálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatrĺľidő: 2017.július 3 l.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén j avas|ata a kozzététe| mődjaru
nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 2017 .junius 20.

Bozsĺk István Péter
v agy ongazdálko dási igazgatő
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