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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|7.július 19-i tilésére

Tárgy: MAJNA.SPED Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet, Futĺó u. 5.

szńm a|atti tiľes, iinkoľmányzatĺ tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség
béľbeadása vonatkozásában

Előteľjesztő: Józsefuaľosi Gazdálkodási r.ĺ,pont Zrt.,
v agy ongazdálko dás i igazgatő

Készítette: KubátSándornéľeferens
A napiľendet nyilvános ülésen kell targyalni.
A dönté s e lfo gadásáh oz e gy szetu szav azattobb sé g s ziiks é ge s.

Bozsik István Péteľ

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Fováľos VIII. keľĹilet Jőzsefuárosi onkorményzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keriilet, Futó utca 5.-9. szám a|atti,35576lI/N0 hľsz.-ú
l04 m2 alapterülettĺ, üres, udvaľi, ftildszinti nem lakás céIjára szolgáló helyiség, ame|y az
ingatlan-nyilvantartásb arl raktár megnevezéssel szerepel.

A 100 %-os önkotmźnyzati tulajdonban lévő telken összesen 1 db ktil<jn álló, nem lakás
cé|jára szo|gźiő, üres bérlemény található (előterjesztésünk tárgya), a telek jelenleg
paľkolóként hasznosított. A telekľendezés keretében több telek egyesítéséből került
kialakításra azingatlanjelenlegi terĹilete, a|akőház kiürített, éslezźrt állapotban van, csak az
oldalsó részén elhelyezkedő fřjldszinti és a pincerészek megközelíthetőek.

Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listájĺán.

A tárgybani helyiség 2013. novęmbeľ IZ-én kerĹilt biľtokbavételre. A helyiség źi|apota
kĺlzepes, (3) műszaki besorolású. Elhelyezkedése udvaľi, ajtaja fem, és faszerkęzęttĺ, eľősen

kopott. Belmagassága 2'5 m. A padozat beton, toređezetÍ, közepes á||apottl, a burkolatok
szintén kĺizepes állapotúak. A l04 m2 alaptertilettĺ helyiségben villany, viz közmú ta|źihatő, a

hasznźiati meleg vizet villanybojler adja, villanyóra, és vízőravan.

A fenti helyiségre a MAJNA.SPED Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 59-61.;

cégsegyzékszám; 01-09-878551; adőszáłna:|389I091,-2-42; képviseli: Magyaľ József
ügyvezető) 2017. május 17-én béľbevételi kérelmet nyújtott be, a helyiség ľaktáľ
tevékenysé g cé|jara történő béľbevétele iľant. A kérelmező bérleti díj ajánlatot nem tett.

A benyújtotĹ iratok a|apján rrregállapítlrató, lrogy a MAJNA-SPED Kft. a nemzeti vagyonĺól
sző|ő2O|1. évi CXCVI. töľvény 3.$ (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerint tt|áthato

szervezetnek minősiil, ellene csőd. és felszámolási eljaľás nincs folyamatban.

A vízőrás helyiség utźn az onkoľmányzat izemeltetési költség fizetési kötelezettsége:

535'.Ft/hó.



A GzuFToN Pľopeľty Kft. (Toľonyi Feľenc) á|ta| 2017.junius 12. ĺapjánkészített és Gódoľ
Lász|ő független szakértó źůta- 2017. június 14. napjánjóvahagyott értékbecslés szeľint a
helyiség fóřgahi éľtéke 16.800.000,- Ft (161.538,- Ftlm2). A helyiség bérleti dijaaforgalmi
éľték 100 %o-ának figyelembevételével, udvari ftjldszinti helyiségben végzett raktározási
tevékenysé ghez:arrtoző 6 %o-os szorzőva| szátmított havi nettĺó béľletĺ díj 84.000'- F.t.

Az iires, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nęttő 25 M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj

önkoľmanyzati érdekből legfeljebb 50 %o-kal csökkenthetó. Az így csłikkentett neftó havi
bérleti díj: 42.000'. Ft.

A helyi váľos-ľehabilitációs teľület kijelöléséľől és a teľiileten a rehabilitáció megvalósításáľól
sző|ő 32l2O01. (X. 26.) <inkoľmányzati rendelet a|apjtn a tźrgyi helyiséget magába foglaló
épület HVT teľületet nem érint.

Nem javasoljuk a Budapest VIII. keľĺilet, Futó utca 5. szźĺnalatti,35576lIlN0 hĺsz.-ú, 104

m2 alapteľĹiletű, tiľes, udvari bejáratű, ftjldszinti nem lakás cé|játa szolgáIő helyiség
bérbeadását hatźnozatIarl időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a MAJNA.SPED Kft.
részére, raktńrozási tevékenység cé|jaru a csökkentett 42.000,. Ft/hó+ÁFA bérleti díjon,
tekintettel a helyiség jó keriileten betüli elhelyezkeđésére, valamint közepes műszaki

á||ap otár a, ame l y r aktźtr o zásra me gfel e l.

Javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Futó utca 5. szám a|atti,35576lTlN0 hľsz.-ú, 104 m2

alapteľiiletú, üres, udvaľi bejráľafu, ftildszinti nem lakás cé|jaru szo|gáIő helyiség béľbeadását

határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a MAJNA.SPED Kft. (székhely:

1085 Budapest, József kľt. 59-61. 3l|6; cégegyzékszám: 01-09-878551, adószrím:13891091-

2-4f; képviseli: Magyar József ngyvezeto) tészére, raktározási tevékenység cé|jźlra, a

szźĺnitott84.000,. Ft/hó bérleti díj + AFA łkozizemi és különszolgáltatási díjak összegen. A
béľleti díj 50 oń-os csĺjkkentését a helyiség mrĺszaki á||apota nem indokolja, annak ellenéľe

sem, hogy 3 éve üres, tekintette|ana, hogy ahelyiség akeriilet dinamikusan fejlődő részén

helyezkedik el.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség béľbęadáshoz béľbeadói dĺintés szükséges, amely

döntés meghozata|źĺra a Tisaelt Bizottság jogosult'

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A béľbe adásból befolyó béľleti díj fedezné az onkoľményzat üzemeltetési költség fizetési
kötelezettségét. A helyiség mielőbbi bérbe adásáva| a béľlő gondoskodna arrő|, hogy a

helyiség źi|aga ne romolj on tovább.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadásként továbbra is

üzemeltetési k<iltség fizetési kĺjtelezettség teľheli, a helyiség á||agatovább romlik.

Ahatátozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolja az onkormźnyzat 20|7 , évi béľleti díj

bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi feđezętet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésükľę vonatkozó egyes szabályokľól
szóló 1993. évi LXXVil. töľvény 38. $ (1) bekezdésę éľtelmében a felek a helyiségbéľ

összegében szabadon állapodnak meg.
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Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gáIő helyiségek bérbeadásrínak

feltételeiľől szóló 35l2OI3. (VI.20.) önkoľmanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $

(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben

meghatźrozott feladat- és hatáskor megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a

Váro s gazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot j o go sítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéről a béľlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormtnyzat
részéľől történik az ajánlattétel, a helyiség béľleti díjának méľtékét a Képviselő-testtilet
hattĺtozatźtban megállapított béľleti díjak alapjan kell meghatźlroznĹ A hatásköľrel rendelkező

bizotĺság a bérbeadói döntés meghozata\akor a képviselő-testtileti hattrozatban foglaltaktól
csak akkor térhet el, ha a kéręlmező bérleti díj ajanlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjan, a leendő bérlő a béľleti szęrződés megkötését

mege\őzoen köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapjan a bérleti szerződés megkötését követően

kozj e gy z(5 e l őtt e gyo l dal ú kcjtel ezetts é gvál l al ás i nyi l atk o zatot a|áími.

A Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) száműhattrozatának (a továbbiakban: Kt.határozat)
7 . pontja éľtelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a

Képviselő-testület más hatáľozataszenntaktua|izáItbeköltözhető foľgalmi érték szolgál.

Üľes, legal ább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesítendók azza\, hogy a bérleti díj önkormtnyzati éľdekből legfeljebb 50 oÁ-kaI

csökkenthető.

A Kt. határozat 8. a) alpontja alapjan a helyiségben végezni kívánt tevékenység '
figyelembevételéveltorténik a bérleti díj meghatźľozása, uđvaľi ftjldszinti helyiségben töľténő

ruktátozásítevékenysége|<hezhrtozőbéľletidijszorzó60Á.

Fentięk a\apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos

döntését meghozni szíveskedjen.

Hatźrozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyibizottságihatározat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
1. h'ozzńjáľlu| a Budapest VIII. keľület, Futó utca 5. szám a|aÍti,35576lllN0 hĺsz-ú

104 m2 alapterĹiletű iires <jnkormáĺyzati tulajdonú, nem lakás cé|jźra szolgáló helyíség

bérbeadásahoz, hatérozatlan időre, 30 napos felmondási ido kikötésével a MAJNA.
5PED Kft. (székhely: 1085 Budapest, József kľt. 59.61.; cégegyzékszám: 0l.09-
87855l, adőszám: 13891091-2-42; képviseli: Magyaľ József 

'ueľvezető) 
részére,

raktározási tevékenység céljaľa, 84.000,. Ft/hó béľletĺ díj + AFA + köziizemi és

különszolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Hatándó: 20117 . iúlius 1 9.
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2. felkéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a határozat 1.) p..ontja szeľinti
bérleti szerzođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat
fulajdonában álló nem lakás cé|jaru szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3 5 1201 3 . (VI.20.) önkormán yzati rende|et 17 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírtstlt, valamint a

rende|et 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék

megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 20|7. augusztus 3 1.

A döntés végľehajtásátvégzo szewezeti egység: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt
A lakosság széles kĺjrét éľintő döntések esetén javaslata a kłłzzététel módjaĺa

nem inđokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017 .július 12.

Bozsik István Péteľ
Y agy ongazdálkodási igazgatő

KÉszÍrprrp: Józspľvenosl GAZDALKoDÁsI KozpoNr Znr.
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