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A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017.július 19-i tiléséľe

Tárgyz sÁnrozr ĺózsnľľÉ eryénĺ váIlalkozó béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.

keľiilet, orcry íú 29. szám alatti üres, iinkormányzati tulajdonú, nem lakás

cétj áľa szolgálĺó helyiség béľbeadása vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péter

v agy ongazdálko dási i gazgatő

Készítette: KubátSándornéľeferens
A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.

A dönté s el fo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb s é g szüksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

L Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismeľtetése

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban: onkormányzat)

tulajđonát képezi a Budapest VIII. keľület, orcry ÍŃ 29. szźlm a\attĺ,3598810lN39 hľsz.-ú

37 m2 alaptóruletú, üľes, utcai, ftildszinti nem lakás céIjara szolgáló helyiség, arne|y az

ingatlan-nyilvantartásb arl liz|et megnevezéssel szeľepel.

A fenti épületben összesen 42 đb albetét ta|źL|hatő,me1yből 7 a\betét ĺlnkoľmányzati tulajdonú.

4 db ĺ'nkormányzati tulajdonú lakás bérlo által lakott, 3 db nem lakás cé|jára szolgáló

helyi sé gbő | 2 db iires, 1 db bérlő által hasznáIt.

Az éptilet nem szerepel a bontásľa kijelölt ingatlanok listájan.

A taľgybani helyiség 2016. szeptembeľ 27-én keľült birtokbavételre. A helyiség állapota

kozepéi, (3) műszaki besorolású. Elhelyezkedése utcai, bejfuata fakeľetes, üveges ajtó,

ľedőnnyel és ráccsal ellátva. Belmagassága 3,9I m. A padozat PVC buľkolatu szakadt,

közepei állapotú, a falburko|at tapéta, szakadozott. Az ingatlanban villany, viz konrru

ta|áIiatő. Fűťés nincs. Ahasznźiati meleg vizet 10 l-es villanybojleľ adja. Villanyőta,vizora
van. A hel yi sé g ľende ltetés szeru hasznáIatt a alkalmas á1l apotban van'

A ťenti helyiségre sÁnrozl JóZSEFNÉ egyéni vállalkozĺĎ (székhely: 1103 Budapest,

Vasgyár u. 12. ép. 6A; nyilvántartási szám; 51295620; adószáma.. 68144667-|-42) f0I7.
júniuś |4-énbérbevételi kéľelmet nyújtott be, a helyiség iľoda és ľaktáľ tevékenység cé|jfua

to'teno bérbevétele fttnt. Az iroda munkafelvevő irodaként, a ruktát pedig az

épülettakaľíttshoz sziikséges eszk<izök raktározására szolgáIĺa. A kére|mező béľleti díj

ajtnlatot nem tett.

A vízőráshelyiség vtźn az onkormányzatkozös költség fizetési kötelezettsége:9.9|6,. Ft/hó.

Az Avant.Immo Kft. (Báľtfai LászIő) áIta| 2017. május 2. napjźn készitett és Gódoľ Lász|ő

fiiggetlen szakértő á|ta|2OI7' május 15. napjan jóvahagyott értékbecslés szerint a helyiség



foľgalmi értéke 10.860.000 ,. Bt (293.384,- Ft]ftŕ). A helyiség bérleti díja a forgalmi éľték
t00 %-ának figyelembevételével, utcai ftldszinti helyiségben végzett iľoda és ľaktározási
tevékenységheztartozó 8 %-os szorzőva|szálmított havi nettĺí bérleti díj 72.400'. Ft.

Az tires, legalább 6hőnapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti
helyiség esetén a bérleti díj önkoľmźnyzati éľdekből legfeljebb f0 %-ka| csökkenthető. Az így
cstikkentett nettĺi havi béľleti díj: 57.920'. Ft.

A helyi váľos-rehabilitációs terület kijelötéséľől és a teľületen a rehabilitáció megvalósításárő|
szó|ő 3212001. (x. 26.) önkormányzati rendelet alapjźn a tárgyi helyiséget magźha foglaló
épület HVT teriiletet nem érint.

Nem javasoljuk a Budapest VIII. keľület, oľczy űt 29. sztlm a|attt,3598810lN39 hrsz..t,
37 mf alapteľĹiletú, iiľes, utcai bejaľatu, füldszinti nem lakás célj'áľa szoLgá|ő helyiség
béľbęadását hatźĺrozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével SARKOZI J0ZSEFNE
egyéni ućů|a|kozo részére, ĺľoda és raktáľozási tevékenység cé|jara a cstikkentett 57.920,.
Ft/hó+ÁFA béľleti díjon, tekintettel a helyiség jó keľĹileten belüli elhelyezkedésére, valamint
közepes műszaki á|Iapotźra, továbbá aľľa, hogy a helyiség a tulajdoni lap szerint üzleti célľa is
megfelel.

A bérleti đíj 20 oń-os csökkentését a helyiség mĺiszaki állapota nem indokolja, annak ellenéľe

sem, hogy 8 hónapja üres' tekintette| ana, hogy a helyiség a keľiilet dinamikusan fejlődő
tészénhelyezkedik el.

Javasotjuk a Budapest VIII. keľůilet, oľczy Í|t 29. szám a|atti,3598810lN39 hĺsz.-ú, 37 m2

alapteľületrĺ, üres, utcai bejáľatú, ftjldszinti nem lakás céljĺíra szo|gá|ő helyiség bérbeadását

határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével SARKOZI J0ZSEFNE egyéni
vállalkozó (székhely: 1103 Budapest, Vasgyźx u.IŻ.ép.6A; nyilvantaľtási szám: 5\295620,
adősztlm:68I44667-t-42) rész&e, iľoda és ľaktározási tevékenység (munkafelvevő iľoda
és takaľító eszkiiziik táľolása) céIjfua, a számított 72.400,- Ft/hó béľleti dĺj + Ár.ł. +
köziizemi és kül<jnszol gáltatási díj ak osszegen.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás céljara szo|gźiő helyiség bérbeadáshoz bérbeađói döntés szükséges, amely
döntés meghozata|áta a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat k<jzös költség fizetési
kötelezettségét. A helyiség mielőbbi bérbe adásáva| a béľlő gondoskodna aľról, hogy a

helyiség á||aga ne romoljon tovább.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkoľmźnyzat, kiadásként továbbra is közös

koltség fizetési kĺjtelezettség teľheli, a helyiség áI|agatovább romlik.

Ahatźrozati javaslat elfogadása pozitívanbefolyásolja az onkoľmźnyzat20|7. évi béľleti díj

bevételét.

A helyiség béľbeadása pénziigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ ktiľny ezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól
szőIő 1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdésę éľtelmében a felek a helyiségbér

<isszegében szabadon állapodnak meg. ,4



Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gáLő helyiségek béľbeadásanak

feltételeiľől szóló 35120|3. (VI'20.) ĺinkormanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $

(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben

meghatározott feladat- és hatásktir megosztás szeľint _ önkormányzati bérbeadói d<jntésre a

Y fu osgazdtĺIkodási és Pénziigyi Bizottságot j o gosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának

méľtékéről a bér\ó kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkotmźnyzat
részéľől töľténik az ajánlattéte|, a helyiség bérleti díjanak mértékét a Képviselő-testĹilet

határozatában megállapított béľleti díjak alapján kell meghatćnozni. A hatáskönel ľendelkező

bizottság a bérbeádói dontés meghozatalakor a képviselo-testiileti hatěrozatbarĺ foglaltaktól

csak akkor térhet el, ha a kéľelmező bérleti díj ajĺánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjan, a leendő bérlő a bérleti szeľződés megkötését

megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként

megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szeruodés megkötését követoen

kozjegyzoelőttegyoldalúkötelezettségvá|Ia|ásinyilatkozatotaláimi.

A Képviselő-testület 248l2O|3. (VI. 19.) szźtmuhatźrozatának (a továbbiakban: Kt.határozat)
z. pońtja értelmében a helyiség béľleti díjanak a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a

repvisilo-testület más hatáľo zata szerint aktua|izá|t bekciltĺizhető forgalmi érték szo|gá|.

Üres, legal ább 6 hónapja, de legfeljebb |2 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti

helyiség esetén a fenii szorzók éľvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj ĺlnkoľmtnyzati
érdekből legfeljebb f0 %-kal cscikkenthető.

A Kt. hattrozat 8. a) alpontja a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység

flgyelembevétęlével torténik a bérleti díj meghatározása, utcai filldszinti helyiségben töľténő

iroda és raktźrozásitevékenységek'heztartoző béľleti dij szorző 8 Yo.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos

d<jntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Ytľosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatátozat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, Orczy űt 29. szám alatfii,35988l0lV39 hrsz..,ű,

37 mž alapterĹiletű'tiľes, utcai bejaľatú, fiildszinti nem lakás cé|jtraszo|gáIő,helyiség

béľbeadásah oz határozatlan időró, 30 napos felmondási idő kikötésevel SÁnKozl
JóZSEFNÉ egyéni vál|alkozó (székhely: 1103 Budapest, Vasgyźĺr u.I2,ép. 6A;
nyilvantaľtási szám.. 5Ifg5620, adoszám:68144667-I-42) tészéte, ĺroda és

ľaktáľozási tevékenység (munkafelvevő iroda és takarító eszkiiziik tárolása)

céljźra, a szźlmitott l,i.ąoo,- Ft/hó bérleti díj + AFA + könjzemi és ktilönszoIgtitatási

díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2017,július 19.



2. felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szeľinti

bérleti szerzodés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkoľmanyzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről

sző|ő 35l2O13. (VI.20.) önkoľmĺányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapjźnkozjegyzo
ęlőtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat alźlitźsźlt' valamint a

rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék

megfizetés ét v tůIaIja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdátkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017 . augusztus 31.

A döntés végrehajtásátvégző szervęzeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoftZrt
A lakosság szélęs körét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzététe| módjara

nem indokolt

Budapest, 2017 .július 12.
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