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Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuríľosi onkorm źnyzatKépviselő-testületének ĺ ,
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Előteľjesztő: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt .. .... sz. napiľend

ELOTERJESZTES

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 201-7.június 26-i üléséľe

Tárgy: Bóni Aladáľ egyénĺ vállalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet,
Somogyi Béla u. 20 szátm alatti üľes, iinkormányzati tulajdonú, nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség béľbeadása vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Ztr., Bozsik Istvan Péter
v agy ongazdálkodás i ígazgatő

Készítette: Fittlerné Juhász Irén ľeferens
A napirenđet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A d<lnté s elfo gadásrĺh o z e gy szerll szav azattöbb sé g szüksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmtnyzat (a továbbiakban:
onkoľmányzat) tuIajdonátképezi a Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u. 20. szźm a|atti,
36423l0lV1 hĺsz.-ú, 23 m2 alapterületű, iiľes, utcai bejrĺľatú, ft)ldszinti nem lakás céljára
szolgáIó helyiség, amely az iĺgat|an-nyilvantaľtásban Íizlethelyiség megnevezéssel szeľepel.
A helyiségetmagába foglaló épületben <jsszęsen 33 db albetét ta|á|hatő, melyből 2 darub nem
lakás céljráľa szolgźtl'o helyiség van ĺjnkoľmźnyzati tulajdonban, lakás nincs. A nem lakás
cé|jna szo|gá|ő helyiségekből 1 iires. Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok
listájan.

A fenti helyiség 2015. februaľ I6-án keľiilt biľtokbavételre. Az utca felĺjl ĺinállóan
megközelíthető. A bejaľati ajtő és poľtálablak fémľedőnnyel védett. Az iz|ettéľľe és
vizesblokkra osztotĺhelyiség belmagassága:3,2 m' A padozatbetoĺ,járólapokkal burkolt, a
falak vakoltak, festettek, csempézettek. A vizesblokkban kialakított mosogató, mosdó és WC
van) ahaszná|ati meleg vizet elektromos vízme|egítő adja. Villany és vizőrával felszeľelt. A
gáz|nvételével minden közmű adott. Azingatlan összességében közepes (3) besoľolású.

A vízőra nélküli helyiség után az onkoľmanyzatközos kĺlltség fizetési kötelezettsége 8.805,.
Ft/hó.

Bónĺ Aladáľ egyéni vállalkozó (székhely: 1085 Budapest, József lrĺt. 69; vrĺllalkozói ig.
szám: EV-50385144; adőszźtm: 6754|889-2-42) 2017. április 19. nap1án béľbevételi kérelmet
nyújtott be atérgyban megielolt helyiség hangszeľjavitás céIjaratcjľténő bérbevétele iľant.

A kérelmező bérleti đij ajtnlatot nem tett.

A kérelemhez sztikséges iratok becsatolásra keľtiltek.



A GRIFTON Pľoperty Kft. által 2017. május 9. napjźn készített és Gódor Lász|ő független
szakérto áIta| 2017, május 15. napjan a]<tua|izá|t éľtékbecslés szerint a helyiség foľgalmi
értéke 9. 100.000'. Ft (395.6 52,- Ftlmz). A helyiség bérleti ďíja a forgalmi éľték 100 o/o-ának

figyelembevételével, utcai fijldszinti helyiségben végzett műhely (hangszeľjavítás)
tevékenységheztartoző 6 %o-os szorzőval számitott havi nettĺí béľletĺ díj 45.500'. Ft.
|Jtes,Z4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szotzők
érvényesíthetok azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 50 %o-ka|
csĺjkkenthető. Az így cscikkentett nettó havi béľleti ďíj:22.750,-Ft.

Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Bóni Aladáľ egyénĺ vállalkozĺí részéte
hatáĺozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikĺitésével 

'műhely 
(hangszeľjavítás)

tevékenység céIjźna, az S}%o-kal csiikkentett 22.750,- Ft/hó+ÁFA béľleti díjon töľténő
bérbeadását, mivel a helyiség a keľiilet fľekventált tészén helyezkedik el, megfelelő állapotú
ésjó felszereltségű.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Bóni Aladáľ egyéni vállalkozó részére hatfuozat\an
időre, 30 napos felmondási idő kiktĺtésével hangszerjavítńs tevékenység céljára aszámitott
45.500,. Ft/hó + ÁFA bérleti díj + köziizemi és kiilönszolgźitatási äĺ;ul..i'š'.gen' a 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az egyolđalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat leendő bér|ő źůta|i elkészítésének kĺjtelezettsége mellett, a helyiség źi|apotára, jő
felszereltségére és fľekventált elhelyezkedésére való tekintettel.

A helyi váľos-rehabilitációs teľĺilet kijelöléséről és a teľĺileten a ľehabilitáció megvalósításarőI
sző|ó 3212001. (x. 26.) önkoľmźnyzati rendelet a|apjan ataryyi helyiséget magába foglaló
épület nem esik řIVT területľe.

il. A beterjesztés ĺndoka

A nem lakás céljára szolgáiő helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely
dĺjntés meghozata|źlra a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A bérbeadásból befolyó bérleti díj fędęzné az Örlkormányzat közös költség fizetési
kötelezettségét, azon felül plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adásźlva| a
bérlő gondoskodna a helyiség á||agánakjavításĺĺľól és szinten l'artásarő|.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmźnyzat, kiadásként továbbra is közös
költség ťlzetési kötelezettség terheli, a helyiség á||agatovább romlik.

Ahatározati javaslat elfogadása pozitívanbefolyásolja az onkoľmányzat}}t7. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokról
szőIó 1993. évi LXXWII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér
ĺlsszegében szabadon állapodnak meg.

Az Önkoľmányzat tulajdonában a||ő nem lakás cé|jtra szďrgźiő helyiségek bérbeadásĺínak
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) önkormĺányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testĺilet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben
meglatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _ önkormanyzati bérbeadói dĺintésre a
Y źlr o s gazdálkodás i é s P énztigyi B izotts ágát j o go sítj a fel.
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A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján, új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
méľtékéľől a béľlő kiválasztása során kell megállapođni. Amennyiben az onkotmźnyzat
részéro| tĺjľténik az ajén|attéte|, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testtilet
hatźxozatźlban megállapított béľleti díjak alapjan kell meghatáltozru. A hatásköľrel rendelkező
bizottság a bérbeadói d<intés meghozatalakor a képviselő-testiileti határozatban foglďtaktól
csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajanlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezďése alapjĺĺn, a leendő bérlő a bérleti szerzóđés megkötését
mege|őzÍ\en köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvađékként
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján a béľleti szerződés megkötését ktivetően
kozjegyzőelőttegyoldalúk<itelezettségvállalásinyilatkozatotaláírni.

A Képviselő-testtilet 248120|3. (VI. l9.) szélmúhatźttozatźnak (a továbbiakban: Kt.hatáĺozat)
7 . pontja éľtelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatrĺľozat és a
Képviselő-testület más hataľozataszęnnt al<tln|izá|t beköltözhető forgalmi éľték szo|gáI.

A Kt. határozat alapján a helyiségben végezni kívlánt tevékenység figyelembevételével
töľténik a bérleti díj meghatttozása' ra]ďźlrozás utcai és udvaľi pinceszinti, udvaľi ft)ldszinti,
emeleti helyiségben garźns, műhely (hangszerjavítás) tevékenységhez tartoző bérleti díj
szotző 6%o.

A Kt. hatáĺozat 8. a) alpontj a a|apjźn iires, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft
alatti helyiség esetén a bérleti díj önkoľmźnyzati éľdękből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető.

Fentiek a|apjan kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dtintését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) szĺímú Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájálľul a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla u. 20. szám alatti,3642310lNI
hrsz.-ú, 23 m2 alapteľülehĺ, iires, cinkoľmanyzati tuIajdonú, utcai bejáĺatÚ, Ítildszinti
nem lakás cé|jara szo|gźl|ő helyiség béľbeadásához, hatźrozatlan időre, 30 napos
felmonđási idő kikötésével Bóni Aladáľ egyéni vállalkozó (szék*rely: 1085 Budapest,
József |m.69.; vá|Ia|kozői ig. szám: Ev-50385144; adőszám: 6,ĺ541889-2-42) részére,
műhely (hangszerjavítás) tevékenység cé|jźra,45.500,. Ft/hó +ÁFA bérleti díj +
kĺjztizemi és kiilönszolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2017 .junius 26.



2.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Ktizp ont Zrt.-t ahatfuozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában á11ó

nem lakás céIjtra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (v|.
20.) önkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző elótt
egyoldalú kötelezettségvállalási ĺyi|atkozat a|áitását vállalja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatôja
Hatáľidő: 201,7 .július 3 1.

A dontés végľehajtásáúvégzó szervezetiegység: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺĺzpoŃZrt.

A lakosság széles kĺiľét éľintő dĺintések esetén javaslata a kozzététel módjaľa
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2017 .június 20.

honlapon

Bozsĺk István Péter
Y agy ongazdálko dási ígazgatő

KÉszÍľBrrp: Józsľľve,nosĺ Gł'zoÁxool.sl KÖzpoNT ZRT.
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