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Táľgy: HANKó ĺozsľľľB egyéni vállalkozó béľbevételi kéľe|me a 35144ĺtlVf0 hľsz-ú'
Budapest VIII. keľĺilet, Szeľdahelyi utca 2la. szám a|atti ĺiľes, önkoľmányzati
tu|ajdonrĺ, nem lakás céljáľa szolgá|ó helyiség béľbeadása vonatkozásában

Előterjesĺő: Iőzsefvźrosi Gazdálkođási Központ Zrt., Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Kubát Sándorné referens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dontés elfogadásáh oz egyszeru szavazattóbbség szükséges.

Tisztelt Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés taľtalmának ľész|etes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII' keriilet Józsefuárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

tu|ajdonát képezi a Budapest VfII. keľiilet, Szeľdahelyi utca 2la. szźtm a|atti,35|44l1lAl20 hrsz.-ú,

!4-m2 alaptóriiletű, üľes, utcai bejáratú, ťoldszinti nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség, ame|y az

ingatlan-nyilvántaľtásban műhely megnevezéssel szeľepel. A helyiséget magába foglaló épiiletben

ösšzesen f2 a|betétta|źiható,melyből 5 darab nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség van <inkoľmźlnyzati

tulajdonban, lakás nincs. A nem lakás céljáľa szolgáló helyiségekbő| 2 üres. Az épület nem szerepel a

bontásra kijelölt ingatlanok listáj án.

A fenti helyiség 2017, januźr 3-án került birtokbavételľe. A helyiség bejfuata az utcafrontľól nyílik'
Belmagasságu.1,0o m. Az üvegezés több helyen törött. A helyiségben WC van. Gázvezeték és frĺtés

nincs. Á ľrelýiség műszaki á||apotaközepes (3) besoľolású. Víz, elektromos źlram szo|gźlltatás van. Víz
és villanyóra van. A helyiség padozatajárólapos, kozepes állapotú' A meleg vizet 5 |-es elektromos

vízme|egitó szo|gá'|tatja. A vizes helyiségek csempézettek. A felületképzések közepes á|lapotuak. A
helyiség rendeltetés s zeru haszná| atra alkalmas ál lapotban Van'

Avizőrźs helyiség uttn azonkoľmányzatközös költség fizetési kötelezettsé ge: 4.438,- Ftlhő.

HANKS ĺózsnľľÉ egyéni válla|kozó (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi iú 74.76. |l|1.
vál|alkozói ig' szám: EY-765271; adószám: 6l350139-1-42) 2017. június 26' napjtn bérbevételi

kérelmet nyújtott be a táľgyban megjelölt helyiség lakossági kisipaľĺ szolgáltatás (szépségápolás'

kozmetika, kéz és lábápolás) cé|jźtratörténo bérbevétele iránt.

A kérelmező bérleti díj aján|atot nem tett.

A kéľelemhez szükséges iľatok becsatolásra kerĹiltek.

Hankó Józsefné 20|7. źryri|is hóban bérbevételi kérelmet nyújtott be a fenti épületben lévő

35|44l|lN2| szźtmű albetétre, melynek bérbevételét a Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság

37gĺ20I7. (V.08.) száműhatérozatában engedélyeztęrészére, A bérleti szerződésf017. jilĺius|2-én
megk<itésre kertilt, az ővadék befizetése megtörtént, továbbá a közjegyzői okiľat is elkészült. A
helýiségre 85.915,-Ft nem kamatoző ővadék keľült befizetésrę a bérleti szeľzódés megkötése előtt. A
łrel}seg birtokbaadásakor a bérlő kijelentette, hogy nem ęzt a bérleméný kívánja bérbe venni, mivel
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megtekintés alkalmával ĺem ezt a helyiséget látta. Hankó Józsefiré egyéni vállalkozónak a bitokba
nem vett helyiségre nincs díjtatozása,

A bérbevételi kérelmen azonban ez az a|bętétszám szerepelt. A helyiséget nem vette biľtokba és kéľi a
mellette |évő 35144|1tN20-as a|betét béľbevételének engedélyezését' A két helyiség egymás mellett
helyezkedik el a|apterületĺik között is csak l m2 eltérés van. A bérleti szerzódés megszüntetéséľe

vonatkozó nregállapodást řIankó Józsefné egyéni vállalkozó alóírta.

Hankó Józsefné méltányosságból kéri, hogy a Bizottság tekintsen el az újbóli közjegyzoi okiľat
elkészíttetésétől, továbbákéri abefizetett óvadék źltlłezetését a másik helyiségre.

A GRIFTQN Pľoperty Kft. által 2017. július 3. napjan készített és Gódor Lźsz|ő ftiggetlen szakéľto

á|ta| fO17 .július 4. napján jóváharyott éľtékbecslés szerint a helyiség foľgalmi éľtéke 3.800.000'- Ft
(f7|.4f9,- Ft/m2). A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 %o.ának figyelembevételével, utcai

ťoldszinti helyiségben végzett lakossági kisĺpaľi szo|gáltatás (szépségápolás, kozmetika, kéz és

lábápolás) tevékenységheztartoző 6 %o-os szorzőva| számított havĺ nettó bérleti díj 19.000'. Ft.

Üľes, legalább 6 hónapja, de legfeljebb |2 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség
esetén a fenti szorzók éľvényesíthetok azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb
20 %o-ka| csökkenthętó. Az így cs<jkkentett nettó havi bérleti díj: 15.200'- Ft.

Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását HANKó ĺózsBrNE egyéni vá|lalkozó részére

határozat|an időre, 3o napos fęlmondási idő kikotésével lakossági kisipari szolgáltatás
(szépségápolás, kozmetika, kéz és lábápolás) tevékenység cé|jára, a csökkentett 15.200'-

Ft/hó+ÁFA béľleti díjon, mive| a helyiség állapota eľős közepes, jó fe|szereltségtĺ.

Javasoljuk a fenti hetyiség bérbeadását HANKó ĺózsnľľn egyéni vállalkozó részérehatározat|an

idóľe, 30 napos felmondási idó kikotésével lakossági kisipari szo|gá|tatás (szépségápolás, kozmetika,
kéz és lábápolás) tevékenység céljáľa, a szálmitott 19.000,. Ft/hó + ÁFA béľteti díj + közüzemi és

különszolgáltatási díjak összegen, tekintettel a helyiség źi|apotára ésjó felszere|tségére.

Úiauu óvadék befizetésére nincs sztikség tekintettel arra, hory aztmźr koľábban befizette a kérelmező.

A már befizetett óvadék átvezetésľe kerül, a béľleti szerződés megkötését követoen a fennmaradó

összeg visszautalásľa kerĺil a bérlőnek'

Javasoljuk továbbá, hogy a Bizottság a35lf0|3.(VI.20.) számű Kt. ľendelet 17.$. (5) pont a,) pontja

éľtelmében tekintsen e| az egyo|da]ú k<jtelezettségĺtú|alási nyilatkozat bér|ő általi elkészítésének

kötelezettségétol, mivel a béľleti díj AFA nélküli összege nem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A helyi város-ľehabilitációs teľĺilet kijelöléséröl és a teľületen a ľehabilitáció megva|ósításáról szóló

32ĺ2001' (X. 26') onkormányzati rendelet a|apjtn a tfugyi helyiséget magába foglaló épü|et HVT
terĺiletet nem éľint.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgá|ó helyiség bérbeadáshoz bérbeadői döntés szükséges, ame|y döntés

me ghozata|ára a Ti sztelt B izottság j ogosult.

III. A dtintés cé|ja, pénzĺigyi hatása

A bérbeadásból befolyó béľlęti dij fedezné az Önkormányzat közós költség fizetési köte|ezettségét,

azon feltil p|usz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi béľbe adásával a béľlő gondoskodna a

helyiség állagának javításáľól és szinten taľtásáľól.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadásként továbbľa is közös költség

fizetési kötelezettség terheli, a helyiség źi|agatovább ľomlik.

A határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az Önkormányzat 20|7, évi béľleti díj

bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.



[V. Jogszabályi kfiľnyezet

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993' évi LXXVIil. töľvény 38. $ (l) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzattulajdonában á1ló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 35/2013. (VI. 20.) önkormźnyzati ľendelet (a továbbiakban: Rende|et) 2' $ (l) bekezdése

értelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben meghattrozott feladat és

hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságźń jo go sítj a fe l'

A Rendelet 14' $ (l) bekezdése alapján, új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéról a
béľtő kiválasztźLsa soľán kell megállapodni' Amennyibęn az Önkoľmányzat részérő| töľténik az
ajtn|attéte|, a helyiség bérleti díjának ménékét a Képviselő-testtilet hatttrozatátban megállapított bérleti

díjak alapján kell meghatározni. A hatáskörľel ľendelkęző bizottság a béľbeadói döntés

megllozata|akoľ a képviselő-testületi hatźrozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kéľelmező
bérleti díj ajánlatot tett.

A Rende|et 17. $ (4) bekezdés a|apján a bérleti szerződés megkötését követően kozjegyző e|ótt

egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áirni. A Rendelet 17'$. (5) pontja éľtelmében a
közjegyzői okiratot az a|ábbi esetekben nem szükséges elkészíttetni:

a,) ingyenes vagy kedvezményes bérbeadás esetén, ha a béľleti díj ÁFA nélküli havi összege nem éľi

el a 20.000,- Ft-ot.

A Képviselő-testü|ęt 248ĺ2oI3. (VI. 19.) számű hatźrozatźtnak (a továbbiakban: Kt. hatćlrozat) 7'

pontja értelmében a helyiség béľleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Képviselő-
testület mźshatźrozataszerintaktualizált beköltözhető forgalmi érték szolgál'

A Kt. határozat 8. a) alpontja a|apjźn a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történik a béľleti díj meghatározása, a |akossági kisipaľi szolgáltatás (szépségápolás, kozmetika,kéz és

lábápolás) tevékenységhęz tartoző béľleti dij szorzó 6 o/o.

A Kt. határozat8. a) alpontja a|apjźn ĺ'ires, legalább 6, de legfeljebb |f hőnapja nem hasznosított nettó

25M Ft alatti helyiség esetén a béľleti díj tinkoľmányzati érdekból legfeljebb 20 %-ka| csökkenthető.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjen.

Hatźľozati javas|at

év. (...hó....nap) számú Yátosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági hatźltozat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

I.) hozzájátľu| a Budapest VIII. keľĺilet, Szeľdahelyi a.Lla. szźlm a|atti,35|44l1lAl20 hrsz.-ú,

|4 mf alapterületiĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ťoldszinti nem lakás cé|jźtra

szo|git|ő,heýiség bérbeadásához, határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésévęl
HANKó ĺózsnrľB egyéni válla|kozó (székhely: l074 Budapest, Rákóczi ilt74-76,1'l|1;
vállalkozói ig. szám: EY-76527|; adőszźm: 61350139-1-42;) részéľe' lakossági kĺsipaľi
szo|gáltatás (szépségápolás, kozmetika,kéz és lábápolás) tevékenységcé|jźra,19.000'. Ft/hó
+ÁFA béľleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. július 19.
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2.) felkéri a Józsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a..hattrozat 1.) pontja szerinti bérleti

szerzóđés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljara szolgźiő hetyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 35120|3, (VI. 20.)

onkoľmfuiyzati rendelet a 17. $ (5) bekezdés a.) alpontja a|apján e|tekint aközjegyző e|őtt

egyo ldalú kötelezettségvállalási nyi latkozat megtételétő l.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja

Határidő: 2017. augusztus 3l.

A döntés végľehajtását végzo szervezęti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt.

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l7. július l2. -cM)
Bozsik István Péteľ

Y agy ongazdálkodási igazgatő

KÉszÍrprrp: Józspr.vÁnosI GazoÁlroDÁSlKoZPoNTZRT.
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