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Tárgy: A Budapest VIII. kerület, ItIés u. 34. szám a|atti ĺiľes, iinkoľmányzati tulajdonrli,nem lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadására éľkezett kcľelem űg',e
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igazgatő

Készítette: Balog Erika ľeferens
A napirendet nyilvános ĺjlésen kell táľgyalni.
A d ö ntés e l fo gad ás áh oz e gy szerű szav ůattőbbs ég szti ksé ge s'

Tĺsztelt VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényát|ás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi-onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat)tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, IlIés u.34. szám a.ľltti, 36091/o/A/|4hľsz..ú, !2 mzalapteľületű, ĺires, utcai bejáratú, pinceszinti 

.nem lul.ĺs cjlie* szolgáló helyiség, ame|y azingatlan-nyilvántaľtiísban raktáľ mđgnevezéssel szerepel. 
- --J

A.helyiséget magába.fogl1|.ó épĺiletben összesen 14 a|bętst talá|ható, melyből 2 a|betétönkoľmányzati tulajdonban áIl, 1 db u'....n:T lakás célú helyiség és t db béileĺiloggul teľheltIakás. Az épület nem szerepel a bontásľa kijelöIt ingatlanok ii-stán.
A fenti helyiség 20|2. éryi|is26-án keľult biľtokbavételľe, nagyon rossz műszaki áIlapotú (l)besoľolásli, fiĺtési lehetőséggel nem rendelkezik, ,'uuíenyo, e|ektľomos méľőóra nincs,rende|tetésszeríj hasznälatra jetenleg nem'alkal'u,. A helyiseg '-i"đ;;.;Ĺk,'"*"' mérőóľakialakítását Táľsaságunk az ELMil-ÉĺvlAsz Zrt,-né| megreľíaete, annak kialakítása jelenleg
folyamatban van.

A vÍzőra nélkiili he|yiség után az onkoľmányzat közcjs költség ťlzetési kötelezettsége2.304,.Ft/hő.
(-magánszem é|y (HB-342ĺ2o17) 2016. októb er 27. napján kéľe|met nyrijtott be atźłrgyban megjetöIt helyiség raktáľozás ceiiaru töľténő bérbevételéľe. Bérleti dý'aján|atot akérelem nem taftalmaz. A kéľe|m et2017. május 3. napjrin l.i"ges"ĺtette azza|,hogyt"udomása vanarľól, hogy nincs villanyóra, de ennek elleněľe uerue tĺvenjív"nni a helyiséget addig is, amígkialakítrásra keľiil a szabványos mérőóľa.

A kéľelmező koľábban bérbevéte|i kéľelmet nyujtott be a Bu.dapest VIil' kerĺilet, Illés u. 36. szÁmalatĽi önkormányzati tulajdonú (hľsz.: 360?0!y!) urciĺ-[ě1a,aa ftId;"i"ti ň"lyi,eg... eYátrosgazdálkodłási és Pénzĺigyi Bizottság a 395/f0|i. (V.15.) ,źe^a haaroÁtában ĺgy aon,.'tt,hgsľ'nem j!ru!.no7a a Budapest VIII. k]eľiilet' Illés u. :o. ,'ĺ. a|atli,36O90/0ĺN4|,hrsz.-ű,23m, alapterületű, önkorm ánľzati tulajdonú, utcai bejárafu, fiĺ|dszinti nem |akás cé|jára szo|gá|őhelyiségbérbeadásához,-magĺínszeméIyrészéľe,hamburgere,gŕ.o,készítés
cé|jára.
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Az Avant.Immo Mĺio\i és Igazságügyi Kft. á|ta|zo:il.április f0. napjánkészített és GódoľLász|ő fi'iggetlen szakérto á|t'|"2nii:iy!ĺ1" z3""ń a,-,álĺ,al,éfték.ä;;i;.l"".int a helyiségfoľgalmi értéke 95.0.0j9,: Ft ę8j76,- FtÁ;í:_^*n"ä ,'uuuányos elektľomos mérőóraszabványosítása nem b.efolyásoló těny,ę76 a forgalńi emet ńegĺllapĺasńal. .t ľ'"i|Ĺeg bérleti diiaa forgalmi éľték l,o0 %o-ának figyelěmbevételšvel, u.,iwe,Ä,a, tevékenység hež artoző 6 %o-osszorzőval számítotthavi nettó břrteti díj 4.750,-
Üres, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a bérleti dij
;łTlTłł''-'ń:i 

érdekbőI legfeljebb 50 %-ka| csokkęn1_het ő^."Az így.'ĺ-ĺtätt o"tto havi béľIeti

A helyi város-rehabilitációs terület kijelöIéséről és a terüIeten a rehabilitáció megvalósításáľót
;:*xiíŕł{,'iĺh|"9.J,*oormányzati rendęlet ďłp:i"-á.tiieyi helyiséget magába foglaló épÍilet

Nemjavaso|jukataryy.i.he|yiségbérbeadágQ1a.s{n1zemély(HB-342l2o|7)
részére a csökkentett. b-erleti 

.díjo;, 
azaz 2.375,- Ft/#TAFA béľteti dÍj + kiizĹizemi ésktilönszolgáItatísi dfiak osszegen", -i""r ap'pońnĹ;;int a számított és a csökkentett bérletigi'::äľ- között nin"s akkJľa 6'''"lu"li l.iilo"u."g,-"# nem volna vállalható a kérelmező

Javasoljuk a tfugyi helyiség béľbeadását-magánszemé |y (HB-342/2017) részére,határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kil.ötďéi;j; 
'á[7a. 

tevékenység cé|jára, a számított,béľIetidíj összegén' azaz.4,750,-Fťh; + A{Ą !Íľ|etĺa-i;iräĺizemiés l.ĺiTonszolgeltatásidfiakösszegen, a 3 havi bľuttó béľleti dijnak megfelďő.óvadJť ilř;;,#,,ä, ääíľaz egyoldalúkötelezettségvállalási 
,nyi|atkozat 

"koĄegyžaĺ 
okiratba toľtĚio ťoglalásának ttĺtel""ettségével.Javasoljuk a bérbeadási, mive| a l,ł,"í^",: ĺiyáíiaiiinäĹ on,ĺ.aga szeľint a szomszédosépü|etben ál landó bej e|entett lakc ímmei rendelkezik.

Javasoljuk továbbá, hogy a béľlő a béľletijogviszony időtaľtama a|att bérbeszámítási igénnyel neéIhessen, továbbá az á|ta|a eszközöIt b".uľ,řĺ,ol. .ll""enetł a béľIeti jogviszony alatt és an,követően, az on kormá ny zattő| semmi lyen ; ogcímen n" Ĺáu"i.lł,".."'
II. A beteľjesztés indoka
A nem |akás céljára szolgáIó helyiség bérbeadáshoz béľbeadói d<jntés sztikséges, amely döntésmegftozata|áraa Tisztelt Bizottság jogäsult.

III. A döntés cé|ja, pénzĺigyi hatása
A béľbe adásbóI b".|:ľq bér|eti díj fedęzné az onkormányzat közös köItség fizetésikcĺtelezettségét, azon felül plusz uevet"lľis1e]e1t9n9. A he|yiség mielöbbi bérbe adásá va| abét|(jgondoskodna a helyiség kaibantarĺígíľó| és a helyisé g á||aganem ľomlana tovább.

ŕ'ä,:1Ť1*lJ:ľ'#,ä.xä?:ľ':.'ľ'::"-Tľ'ff"1ľ*ľľĺ:ľł kiadásként továbbľa is közös köItség

**1Í:?:.'i 
javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkoľmányzat.2017.évi béľteti dii

A he|yiség bérbeadása pénzügyi fedezetetnem igényel.



IV. Jogszabá|yi kłiľnyezet
A lakások és helyiségek béľIetére' valamint az elidegenítésükľe- vonatkoző egyes szabállyolaólszó|ó |993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (l) uetäjes" Jn"meu"n u ĺ"iĹŕ u he|yiségbérösszegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában átIó nem.lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiľől sző|ő 35/20ĺ-:. 1vl. 20.) önkoľmányzat.i.reide|et (a továbbiakbaniRenaeleq 2. $ (1)bękezdése éľtelmében a Képviselő-í.'ttii"t (a ňvábbiakuan: rt.; - a rendelet ben meghaÍ'átozottfeladat- és hatísktir megosztás szerint _ önkoľmány z-ati v,eraeiaói döntésre a Yárosgazdálkodásiés Pénzügyi BizottságátJogosítja fel. 
ll 'vlvvéqul qu|Ilęsrę a varost

A Rendelet l4. $ (l) bekezdé.se a|apján,új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékérőla bérlő kiválasztása ľľl !.ll 'o"gällupoäni. 
e.n"nnyiĹ"n-- ônto* ányzat részérő|töľténik azajánlattétel, a helviség bérleti díjá"nak i'eryrc, a repvĺselá-,.,nil., határozatábłnńegállapítottbérleti díjak a|ap!án. l."ll 

^.shoiti';;i..i l,ut,ĺ,l.t,ne| ,"nd"ik" zo bizottsága bérbeadói döntésmeghozatalakor a képviselő.testiileti határozatban ĺogluúktol csak akkor téľhet el, ha akérelmező bérleti dlj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés szeľint a bér|ő a béľleti szerződésmegkötését mege|ozőenköteles abérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak ńegfelelő osszegei ou.aeu.ent megfizetni.
A Képviselő-testt.ilet 248/2.0|3. NI. I9.) számu 

lat.!1o1atłylak (a továbbiakban: Kt. határozat) ?.pontja értelmében a,helyiség bérleti cíĺjany {atláui; heiyňeg"kn"l. a jelen határozat és aKépviselő-testület más határozata szerini aktua|ir-a|t uetoliáz]reto forgalmi éľték szolgál' A Kt'határozat 8. a) alpontj a 
'a|apján.a 

helyiségb en végeani tĺuánt ięveľenység figyelembevételéveltöľténik a béľleti dij meghatáiozźsa, a íaktirozá,s, t"i,et"ny,e-[i-eztartozćlbérleti díj szorzó 6%o.
Üľes, legalább f4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ftalatti helyiség esetén a fenti szorzők
:ilřiä:il,:ä:* 

azza|, hogy a uerleti aĺ3 ontormĺnyáti éľdekből |egfeljebb 50 o/o-ka|

Fentiek a|apján kéľem a Tisaelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásávat kapcsolatos döntésétmeghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap) szamtl Városgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági hatálrozat

AYárosgazdálkodási és PénziigyiBizottság úgy dönt, hogy

|,) hoz:záljáľu| a Budapest VilI. keľĺilet, I||és u. 34. szám a|atti,3609|ĺ0/A/14 hrsz.-tl,12m2 alapteľüIetiĺ, onLoľm ányzati tulajdonú, ut.uĺ u"iáäiri, pinceszinti neń latĺ s cé|járaszo|gáIóhelyiségbeľbeadásáho,,-|.*ägän."".né|y(HB-342/2017)részére
határozat|an időľą 30 napos felmonaĺ'i iaoffił,luBĹ ."ľtĺľozĺsi tevékeiység cé|jára,4,750,- Ft/hó + Ára rcirctĺ díj + közĺizemi és kĺilönszáI-áläläi;ř;ä;'J;"' a 3 havibruttó bérleti díjnak megfeielő óvadék 

'"tĺ'"te.en.ą valämĺJ-ä egyotdalrikötelezettségvállalási nyil-atkozat közjegyzői 
--ol.il.utuu 

tti.tJno -foglalásának
kötelezettségével.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatőjaHatáridő: 20t7. július 10.

2.) felkéľi a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ ZÍt.-t a haÍározat ĺ.) pontja szerinti bérletiszerződés megkiitéséľe, amelynek hatá|ýba lépésének feltétele, hogy az Önkoľľnányzattulajdonába" {ľ nem lakás ěelja,, s1oJsá|ő hélyisesł.Ĺéľbeadásának fe1tételeiľől szóIó35/2013. NI.20.) önkormányzaii ľendele"t ĺł. s ťziĹ..Ĺ"'aése alapján 3 havi bruttó bérleti



díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a t 7. $ (4) 
.bekezdése alapján közjegyzőelőtt egyo|dalú k<jtelezettseýllalási nyilatkozat ilaĺ,a'avállalja a leendő bérló.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőjaHaŁáridő: 20l 7. augusztus 3 1.

A döntés végľehajtĺását végzo szervezetiegység: Józsefuárosi GazdáIkod źlsiKözpontZrt.

A lakosság széIes kĺĺrét érintő döntések esetén javas |ata a közzététęl módjáranem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest,2Ol7. júIius 04. (-?I
no"Tfutuán Péteľ

v agy ongazdáI ko dás i i gazgató
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