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Bozsik István Péter

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

4 Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) t.,J|ajdonát képezi a Budapest VIII. keriilet, József u. 46. szétm alatti,
3504410lĘ/3 hrsz.-ú, 81 m2 alapteľületű, tires, utcai bejáratú, ftjldszinti nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség, amely az ingat|an-nyilvántartásban ĺroda megnevezéssel szerepe|. Az
éptilet nem szerepel a bontásľa kijelölt ingatlanok listájan.

A helyiséget magába foglaló épĹiletben összesen 26 albetét ta|á|hatő, melyből 3
önkoľmányzati tulajdonú nem lakás céljára szo|gá|ó helyiség van (2 üľes, l béľlő által
használt), lakás nincs. A helyiség 2016. junius 20-án került bitokbavéte|re. Yíz, gtlz és
villany, valamint WC és mosdó van a helyiségben, a ciľkófiĺtés kiépítésľe kenilt. A helyiség
megfelelo állapotú, (3) műszaki besoľolású, rendeltetésszerű haszná|atraalkalmas.

A vízőrás helyiség után az onkotmányzat kĺizös költség fizetési kötelezettsége 9.315,- Ft/hó.

l.)L. Á. adószámmal ľendelkező magźlnszemély 2O|7. május t8-án kérelmet nyújtott
be, a tárgyban megjelölt helyiség köztisségi míĺvészeti alkotó tevékenység,
kerámia- és gyapjr'ifeldolgozó műhely, valamint design labor, és gombatermesztő
telep tevékenységek cé|jára torténő bérbevétele iránt. A kéľelmező írásban
nyilatkozatott arľól, hogy a helyiséget megtekintette, annak mtíszaki á|Iapotával
tisztábaĺ van. A helyiség á||agának megóvásának éľdekében abejárati nyíIászárő, és a
falak nedvességmentesítésénęk koltségeinek beszámítását kéľte, de költségvetést nem
nyújtott be. Bér|eti díj ajántata: 25.000,. Ft/hó + ÁFA.

2.)Puka Eduáľd egyéni váIlalkozó (nyilvántaľtási szám: 20286006: székhely: 1082
Budapest, Baross u. 8l. 2.20.; adőszźlm:60315908) 2017, május 22-én szintén
béľbevételi kérelmet nyújtott be, mely szeľint attlrgyban megjelcilt helyiséget kávé,
tea feldolgozásra és kiskeľeskedés (szeszesital áľusítása nétkül) céljáľa szeretné
hasznźini. A kérelemhez szükséges iľat becsatolásra kęľült. Bérleti díj ajánlata:,
55.000'-Ft/hó + ÁFA. 
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Puka Eduard egyéni vállalkozónak a Budapest VIII. kerület, József u. 46. számtl
éptileten belül már van (hľsz.: 3504410lAl2) egy önkoľmányzati fi|ajdonú nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség béľleménye zöld kávé feldolgozása és ľaktározás (szeszesita|
árusítás nélkiil) tevékenységľe. Továbbá a Budapest VIII. Tavaszmező u. I9-2l, szám
a|att szintén bérel (hrsz.: 35277l0lAl5,3527710lA/6) önkormányzati tulajdonú nem
lakás céljaľa szolgáló műszakilag egyesített helyiségeket, ľeggelizó-kávéző üzlet és
raktár tevékenységek céljáľa. Nyilvántartásunk szerint a bérlonęk 2017 . augusztus 31.
napjáig a 3 helyiség tekintetében nincs hátraléka.

Az AvanÍ' Immo Mémoki és Igazságügyi Szakértői Kft. (Bártfai Lász|ó) á|ta| 2OI7.július 07.
napján készített és Gódor Lász|ó igazságigyi szakértó á|ta| 2O|7' augusztus 16. napján
jóváhagyott értékbecslés szerint a helyiség foľgalmi értéke 24.950.000,. Ft (308.086,-
Ft/m2).

A helyiség bérleti díja a foľgalmi éľték 100 %o-ának figyelembevételével, a helyiségben
végzett műterem, kiállÍtó terem tevékenységekhez tartoző 6 Yo-os szorzóva| számított havi
nettó béľleti díj 124.750,- Ft.

A helyiség bérlęti díja a forgalmi érték 100 Yo-ának figyelembevételével, a helyiségben
végzett műhely tevékenységhez taÍtoző 6 oÁ-os szorzőva| szálmított havi nettó bérleti díj
124.750,-Ft.

A helyiség bérleti díja a foľgalmi éľték 100 %o-ának f,rgyelembevételével, a helyiségben
végzett keľeskedelem (üzlet, internetes keľeskedelem) tevékenységhez tartoző 8 %-os
szorzoval számított havi nettó béľleti díj 166.333'. Ft.

Üres, legalább 12 hónapja' de legťeljebb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzók érvényesíthetők azza|, hogy a bérleti díj önkormányzaÍi
érdekből legfeljebb 30 %o.ka|, A 6%o-os szorzőva| számolva a cstikkentett nettó havĺ béľleti
díj: 87.325,- Ft, 80ń-os szoľzóval számolva a csłikkentett nettó havi béľleti díj: 116.433'.
Fr.

Nem javasoljuk a fenti helyiség L. Á. adószámos magánszemé|y részére töľténő
béľbeadását közösségi mrĺvészeti alkotó tevékenység, kerámia- és gyap.iúfeldolgozó műhely'
valamint design .labor, és gombatermesztő telep tevékenységek cé|jára az él|tala ajánlott
25.000'- Ft/hó+AFA bér|eti díjon. A másik kéľęlmezo áIta| aján|ott bérleti díj összege
magasabb, és azL,A. adószámos magánszemé|y á|ta| ajánlott béľleti díj osszege töľedék része
a számitoÍt bérleti díjnak. Alaposan feltehető, hogy a kére|mezo sem a szźmitott |24.750,-
Ft/hó + ÁFA, sem a cscĺkkęntett 87.325,- Ft/hó i Áp,t béľleti díion nem venné bérbe a
helyiséget, és nem kötné meg a béľleti szerzodést.

Nem javasoljuk a fenti helyiség béľbęadását Puka Eduárd egyéni vállalkozó (nyilvántaľtási
szám,. 20286006; székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 81 . 2. 20,: adószám: 603 l5908) részére
kávé, tea feldolgozásľa és kiskeľeskedés (szeszesital árusítása nélkül) tevékenység céIjfua az
á'Ita|a ajánlott 55.000,- Ft/hó+ÁFA bérleti díjon, tekintettel aľľa, hogy ez aZ összeg
jelentősen kevęsebb a30 Yo-ka|csökkentett béľleti díj összegénél is'

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Puka Eduáľd egyéni vál|alkozó (nyilvántaľtási
szám.. 20286006; székhely: l082 Budapest, Baľoss u. 81 . 2. 20,; adőszám: 603 l 5908) részére
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikĺltésćvel kávé, tea feldolgozásľa és
kiskereskedés (szeszesital árusítása nélkül) tevékenységek céljáľa, a cs<ikkenÍett, azaz
116.433,- Ft/hónap+ÁF,ł. beľlęti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak össze gen, a 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az egyoldalú
kötelezettségvállalási nyĹIatkozatkozjegyzői okiratba történő foglalásának kötelezettségével' rt
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A helyi váľos-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról
sző|ő 3212001. (X. 26.) önkoľmányzati ľendelet a|apján a targyi helyiséget magába foglaló
épület HVT teľületet nem érint.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadáshoz béľbeadói dontés szükséges, amely
dönté s me ghozata|ár a a Tisztelt B izottság j o go sult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A béľbe adásból befolyó bérleti díj fedezné az Önkormányzat közös költség fizetési
kotelezettségét, azon felül plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adćsávaI a
béľlő gondoskodna a helyiség felújításáľól, karbantaľtásáľól és a helyiség á||aga nem ľomlana
tovább.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadásként továbbra is közos
költség fizetési kötelezettség teľheli, a helyiség á||agatovább romlik.

Ahatározati javaslat elfogadása poziÍivanbefolyásolja az Önkormányzat20|7. évi bérleti díj
bevételét'

A helyiség béľbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jo gszab ályi kiirny ezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint
szóló 1993. évi LXXVIII. toľvény 38. $
összegében szabadon állapodnak meg'

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jttra szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiľol szóló 3512013. (VI. 20.) önkoľmanyzati ľende|et (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(l) bekezdése értelmében a Képviselő-testülęt (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _ onkormányzaÍi béľbeadói dontésľe a
Y ár osgazdálkodási és Pénziigyi B izottságát j o go sítj a fel.

A Rendelet 13. $ (4) bekezdés c) pondaa|apjánaszerzodésthatározatlan időľe lehet kötni,
különösen: ha béľlő kéri és nem ellentétes az onkormanyzat &dekével, vagy ha béľlő ugyan
eztnemkéri, de az onkoľmányzatnakez áll érdekében.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan, új béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjrínak
mértékéről a bér|ő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat
részéro| történik az ajźn|attéte|, a helyiség béľleti díjanak mértékét a Képviselo-testület
haÍtnozattlban megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni, A hatáskönel rendelkező
bizottság a bérbeadói dontés meghozatalakor a képviselő-testiileti határozatban foglaltaktól
csak akkor térhet el, ha akére|mező béľleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés szeľint a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni.

A Rendelet 17. $ (4) bekezdés alapján a béľlőnek a béľleti szeľződés megkötését követően
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírni.

A Képviselő-testület 248120|3' (VI. 19.) száműhatározatának (a továbbiakban: Kt'hatźrozat)
7. pontja értelmében a helyiség bérleti díjának alapjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
(l) bekezdése ételmében a felek a helyiségbéľ



Képviselő-testület más hatáľozata szerint aktua|izćLlt beköltözhető foľgalmi érték szolgál. A
Kt. hatźrozat 8. a) alpontja a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység
flgyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, közmiĺvelődési, oktatási, szociális és
sport tevékenység, muterem, kiállító teľęm, múzeum, színház, próba-, torna- és táncterem,
klubhelyiség tevékenységéhez tartoző szorzo 60/0, a keľeskedelem (iz|et, inteľnetes
keľeskedelem) tevékenységhez tarÍoző szorzo 8 oÁ.

A Kt. hatźlrozat 8. a) alpontj a a|apjćtn üres, legalább 12 hónapja, de legfelj ebb 24 hónapja nem
hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a béľleti đíj <inkoľmányzati érdekbő|
legfelj ebb 3 0 oÁ-kal csökkenthető.

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

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járu|hozzá atárgyi helyiség bétbeadásához L. 
^. 

adószámos magánszemély
részére kiiziisségi művészeti alkotó tevékenység, keľámĺa. és gyapjúfeldo|gozót
műhely' valamint design laboľ, és gombateľmesztő telep tevékenységek cé|jźra a
felaj anlott 25.000,. Ft/hó+ÁFA béľleti díj on.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási KözpontZrÍ.' vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017 . szeptember 1 1.

2') nem járu| hozzáł a tárgyi helyiség béľbeadásához Puka Eduárd egyéni vállalkozó
(nyilvántartási szám: 20f86006 székhely: 1082 Budapest, Baross u. 81, 2, 20.;
adoszttm:603l5908) részéľe kávé, tea feldolgozásra és kiskereskedés (szeszesital
áľusítása néIkül) cé|jaru a felajánlott 55.000'- Ft/hó+ÁFA bérlęti díjon.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017, szeptembeľ 1 1.

3') hozzájáru| a fenti helyiség bérbeadásához Puka Eduáľd egyénĺ válla|kozó
(nyilvántartási szám: 20286006, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 81' 2.20.;
adószám: 603 1 5 908) részérę határozat|an időľe, 3 0 napos felmondási idő kikĺĺtésével
kávé' tea feldolgozásľa és kÍskeľeskedés (szeszesital áľusítása nétküI)
tevékenységek cé|jfua, 1|6.433,- Ft/hónap + ÁFA béľleti díj + közüzemi és
ktilönszolgáltatási díjak ĺisszegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megf,lzetésének, valamint az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat kilzjegyzĺji
okiľatba történő fo glalásának kötelezettségével.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7. szeptember 1 1.

4.) felkéľi a Jozsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt,-t a határozat 3.) pontja szeľinti f
béľleti szerzódés megkötéséľe, amelynek hatá|yba lépésének feltétele, hogy az,fĄ f
Önkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljár a szo|gá|ő helyiségek béľbeadásánalU ą{

feltételeiről szóló 35/2013, (VI. 20.) önkoľmányzati ręnde|et 74' $ (2) bekezdése



alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvá'||alási nyilatkozat
aláitásátvá||alja a leendo béľlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I7. októbeľ 31.

A döntés végrehajtásźltvégzo szervezeti egység: JózsefuárosiGazdá|kodási KözpontZrt,

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjara
nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 2017 . szeptember 5.

Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igazgatő
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