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A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság 2017. szepternber 4-i üléséľe

Táľgy: Lengye| Judit egyéni váIla|kozó béľbevételÍ kéľelme a Budapest VIII. keľület, Somogyi
Béla u. 20. szám alatti üľes, iinkoľmányzati tu|ajdonrĺ, nem lakás cétjáľa szo|gálĺĺ
helyiség bérbeadása vonatkozásában

Eloterjesaő: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., Bozsik István Péteľ vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Kubát Sándorné referens
A napiľeIrdet nyilvános i'jlésen kell tárgyalni.
A d öntés e lfogad ásáh oz egy szerú szavazattö bbség szükséges.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a döntés taľtalmának rész|etes ismertetése

Budapest Főváros VItI. kerĹilet Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tu|ajdonát képezi a Budapest VIII. keľĺilet, Somogyi Béta u. 20. szám a|atti,36423l0lAl1hrsz.-ű,23
m2 alapterületi'i, üres, utcai bejáratú, fcjldszinti nem |akás cé|jtraszo|gá|ő helyiség, amely azingat|an-
nyi|vźntartásban üzlethelyiség megnevezéssel szerepel. A helyiséget magába foglaló épületben
összesen 33 db albetétta|tilhatő, melybő| 2 db nem |akás céljára szo|gá'|ó helyiség van cjnkoľmćnyzati
tulajdonban. A nem lakás céljáľa szolgáló helyiségekbő| 1 db üres' Az épület nem szerepel a bontásľa
kijelö|t ingatlanok Iistáj án.

A fenti helyiség 20l5. febľuár 16-źn kertilt biftokbavételre. AzüÍca fe|o| onállóan megközelíthető. A
bejárati ajtó és portá|ab|ak fémľedonnyel védett. Az uz|ettérre és vizesblokkľa osztott he|yiség
belmagassága:3,2 m. A padozat beton, járólapokkal buľkolt, a falak vako|tak, festettek, csempézettek.
A vizesblokkban kialakított mosogató, mosdó és WC van' a haszná|ati me|eg vizet elektromos
vízme|egítő adja' Vi|laIlyóľáva| fe|szerelt. A gáz kivéte|ével minden kcizmiĺ adoÍt' Az ingatlan
összességében közepes (3) besoroIású, ľendeltetésszeľű hasznćilatra alkalmas.

Avízőra nélküIi helyiség után az Önkormányzatkózös költség fizetési kötelezettsége 8.305,- Ft/hó.

Bóni A|adár egyéni vállalkozó 20|7, áryri|is l9. napján bérbevételi kéľe|met nyújtott be a tárgyban
megjelö|t helyiség hangszerjavítás cé|jára történő bérbevétele iránt, melyet a T. BizoÍtság az
536120|7. (v|'26') számú határozatthan jóváharyott. Bóni A|adár azonkormźlnyzattu|ajdonában á|ló
nem lakás cé|jára szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 35lf013. (VI.20.) számú
rende|et l8. $ (l) bekezdés érte|mében engedélyezett hatáľidöben a 20l7. június 29-én elektľonikus
úton kikü|dött 53612017. (vI'f6.) számű hatttrozatró| szóIó éľtesítésľe, va|amint a 2017. jú|ius 3-án
kü|dött ismételt felszólításunk ellenére sem jelentkezett a szerződés megkötése céljábó|' Az OPTEN
cégtár tanlisága szerint Bini Aladár 20 l 7. július 05.-től szünetelteti vállalkozói tevékenységét.

Javaso|juk a T. Bizottságnak, lrogy az 536120|7. (vI.20.) számúhatározatźlt vonja vissza'

Lengye| Judit egyéni vállalkozó (székhely: 1136 Budapest' Pannóniau' 43.114.;nyi|vántaľtási szám:
5053]970; adőszám: 67641697-1-41) 20|7 ' május 13-án bérbevételi kérelmet nyújtott be a Budapest
VIII. kerĹi|et, Somogyi Béla u' 20.364f3l0lAl1 hrsz'-ť:23 m2 alapterüIetű utcai bejáratú ťoldszinti
nem lakás cétjára szo|gá|ő helyiség vonatkozásában. A helyiségben é|elmiszeľ keľeskede|mi
a|ape||átást (kéznűves siitemények és éleImiszeľek előál|ítása és forga|mazása) kíván végezni.

A kérelmező béľleti díj ajánlatot nem tett.
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A kérelemhez szükséges iratok becsatolásra kerĹi|tek.

A GRIFTON Pľoperty Kft. által 2017. május 9. napján készített és Gódoľ Lźsz|ő fi'igget|en szakértó
á|ta| 2017' május l5' napján aktua|izá|t értékbecs|és szerint a heIyiség foľga|mi értéke 9. 100.000'- Ft
(395.652,- Ft/m2). A helyiség bérleti dija a foľga|mi éfték l0O %o-ának figyelembevételével, utcai
földszinti he|yiségben végzett keľeskedelmi alapel|átás (é|elmiszeľ, éIeImiszer jellegű vegyes üzlet)
szeszárusítás nélktil tevékenységhez tartozo 6 Yo-os szorzova| számĺtott havi nettó béľleti díj
45.500,- Ft.

Üres, 24 hóllapja nem hasznosított nettó 25M Ft a|atti helyiség esetén a fenti szorzo éľvényesíthetó
azza|, hogy a béľ|eti díj onkormányzati éľdekbol |egfeljebb 50 %-ka| csokkenthető. Az igy csĺjkkentett
nettó havi bérleti díj: 2f .750,- Ft.
Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Lengye| JudÍt egyéni vá|Ia|kozó (székhe|y: l136
Budapest, Pannónia u.43. |/4,; nyi|vántaľtási szám:50537970; adőszám: 6764|69,7-|-41) részéľe
határozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével élelmiszeľ kereskedelmi alape|látás
(kézmÍĺves sütemények és élelmiszeľek előállítása és foľgalmazása) tevékenység cé|jtra az 50%o-ka|
cstikkentett 2f.750,- Ft/hó+ÁFA béľ|eti díjon történő béľbeadásźtt, annak ellenére sem, hogy a
helyiség már 2 éve üres, mive| a he|yiség a kerĺilet frekventált részén helyezkedik e|, megfelelő
á|lapotťl és jó felszereltséggel ľendelkezik.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Lengyel Judit egyéni vá|Ialkozó (székhely: l 136 Budapest,
Pannónia u. 43, 114,; nyi|vántartási szám: 50537970 adoszám: 6764169.1.1-4|) részére határozaÍ|an
idore, 30 napos feImondási idő kikötésével élelmiszeľ kereskede|mi a|apel|átás (kézműves
sütemények és élelmiszeľęk előál|ítása és forgalmazása) tevékenység céljáľa a számított 45.500,-
Ft/hó + AFA béľleti díj + kozĺizemi és kü|önszolgáltatási díjak osszegen, a 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az egyo|da|ú kote|ezettségvál|alási nyi|atkozat leendő
bérlő á|ta|i elkészítésének kotelezettsége mellett, a helyiség źi|apotźra, jó felszereltségére és
frekventáIt elhelyezkedésére való tekintettel.

A he|yi váľos-rehabilitációs teľi.ilet kijelciléséről és a terĺileten a rehabilitáció megvalósításáról szóló
3fl2001. (X.26') onkoľmányzati ľendelet alapján atárgyi he|yiséget magźtba foglaló épület nem esik
HVT teľületre.

IL A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljáľa szolgáIó helyiség bérbeadáshoz béľbeadói dontés szükséges, amely döntés
neghozata|ára a Tisae|t Bizottság jogosu|t.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A bérbeadásból befo|yó bér|eti díj fedezné az Önkoľmányzat közös köttség fizetési kötelezettségét,
azon felüI plusz bevéte|t is jelentene. A he|yiség mięlobbi bérbeadásáva| a bérlo gondoskodna a
helyiség á||agának javításáról és szinten tartásárő|'

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzaÍ,, kiadásként továbbľa is kozos költség
fizetési kötelezettség teľheli, a he|yiség źi|aga tovább romIik.

A |latározaÍ.i javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az Önkoľmányzat 201?. évi béľleti díj
bevéte|ét.

A he|yiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A lakások és he|yiségek béľletére, valamint az e|idegenítésĺikre Vonatkozó egyes szabá|yokról szóló
|993. évi LXXVIII. torvény 38. $ (1) bekezdése értę|mében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában ál|ó nem lakás céljára szolgá|ó he|yiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35l20l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (l) bekezdése
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értelmében a Képviselő-testĹilet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatározott fe|adat- és
hatáskör megosztás szeľint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi
B izottságát jogosítja fel.

A Rendelet l4. $ (l) bekezdése a|apján, új béľbeadás esetén a helyiség béľleti d[jának mértékérő| a
béľló kiválasztása során ke|| megá||apodni. Amennyiben az onkormányzat részéró| történik az
aján|attéte|, a he|yiség bérleti díjának ménékét a Képvise|o-testület hatfuozatźtban megá|lapított bérleti
díjak a|apján kell meghatározni. A hatáskcjrre| rendelkezo bizottság a bérbeadói dontés
meghozata|akoľ a képvise|ő-testĹi|eti hatźrozatban fogla|taktól csak akkor térhet el, ha a kéľe|mező
bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet l4. $ (2) bekezdése a|apjál"l, a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkotését megelozően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szeruodés megkötését követően közjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyi|atkozatot a|áíľni.

A Rendelet l8' $ (1) bekezdése szeľint a béľlő számáľaaszerzodés megkötésére a bérbeadói döntésľő|
szóló énesítés kézhezvéte|étől számított 15 munkanapot, közjegyzői okiratba foglalt egyo|dalú
kötelezettségvállaló nyi|atkozat megtételére további 5 munkanapot magában foglaló hatáľidőt kell
szabni, ame|yet a kijelolt bérlővel kozĺjlni kell.

A Képviselo-testü|et f48l20|3. (VI. l9.) számű határozatttnak (a továbbiakban: Kt. hatźrozat) 7.
pontja értelmében a helyiség bérleti díjának alapjáu| a he|yiségeknek a jelen hatźtrozat és a Képviselő-
testület más határozata szerint aktua|izźit bekö|tözheto forgalmi érték szolgál'

A Kt. határozat a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételéve| történik a

bér|eti díj meghatátozása' A kereskedelmi alapellátás (élelmiszer, élelmiszer jellegiĺ vegyes iłzlet)
szęsztrusíttls nélkül tevékenységheztaľtoző bérleti díj szorző 6 oÁ'

A Kt. határozat 8. a) alpontja a|apján iires, |egalább f4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft a|atti
helyiség esetén a bér|eti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 50%-ka| cstjkkenthető.

Fentiek alapján kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dontését
meghozn i szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap) számúl Yźtosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) visszavonja az 536120|1. (v|.26,) száműhatfuozattlt.

Fe|elos: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. szeptember 4.

2.) hozzájálľul a Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u. 20. szátm a|aÍti,36423l0lAl1 lrľsz.-ú,
23 m2 a|apterületű, Ĺires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, floldszinti nęm lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásához Lengyel Judit egyéni vállalkozó (székhely: l l36 Budapest'
Pannónia u, 43. 1l4.; nyi|vántaľtási szám: 50531910; adőszám: 61641697-1-41) részére
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésévęl élelmiszeľ keľeskede|mi alape|látás
(kézműves stitemények és élelmiszeľek előállítása és forgalmazźsa) tevékenység céljárą
45.500'- Ft/hó +AFA béľleti díj + közüzemi és különszo|gá|tatási díjak összegen'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: f017. szeptember 4.
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3.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hattrozat 2.) pontja szerinti béľleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem
lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szó|ó 3512013, (u. 20'\
önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bér|eti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a 17' $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyo|da|ú
köte l ezettségvál I a| ás i ny i I atkozat a|áír ását vál I alj a a |eendo bérl ő.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. október 3 l .

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi GazdálkodásiKözpontZrt,

A lakosság szélęs körét érintő dĺĺntések esetén javas|ata aközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáb|án

Budapest, 20 l 7. augusúlls f9'

honlapon

Bozsik István Péteľ
Y agy ongazdál kodás i igazgatő

KÉszÍľprrp: JozsppvÁnosl GAZDÁLKoDÁSI KozpoNr Znr'

LEÍnrn: KUBÁT sÁNoonNÉ REFERENS Ú^.-.-

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / rueľ,ĺ lcÉNveI-, IGAZoLÁS i ąL-.;

JoclKoNľRoLL: c.l( ŕ/ /tL
Eu,ENoRrzrp:

),, ,,ĺt,ł-,
Dn. MÉszÁRERIKA

BerpR;EszrÉsnA AlrALMAS :

Dł1łoa,-Rlľr'rÁN
A VARoSGAZDÁLKoDÁ G ELNOKE
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