
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testĺ'|letének 1 -Yárośgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága l ł r (7
\Ł/ł\

Előterjesztő:Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt. t :. j..\:li.. sz. napirend

ELŐTERJEsZTÉs

AYźrosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság f017. szeptember 1 1-i tilésére

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó u.27. szálm alatti ĺires, tinkoľmányzati tulajdonú,
nem lakás céIjáľa szolgáló helyĺség béľbeadása vonatkozásában

Előteľjesĺő: Józsefuárosi Gazďálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egszeríi szavazattlbbség szĺikséges.

Tĺsztelt Y ár osgazdálkodásÍ és Pénzü gyi Bĺzottság !

I. Tényá|lás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefvárosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľĺileto Futó u. 27. szám a|atti,35685 hrsz.-ű, 100%-os
önkormányzati tulajdonban lévő épületben talá|hatő, 29 mf alapteľületű, i.ires, udvari bejáľatú,
földszinti nem lakás céljára szolgáIó helyiség. Az épület nem Szeľepel a bontásra kijelölt ingat|anok
listáján.

A fenti helyiség f014' jűnius 05-én került birtokbavéte|re. Az ingatlanban villanyóra van, fÍĺtés nincs,
összességében gyenge műszaki állapotban van, (f) besorolású, ľendeltetésszeríihasználatra alkalmas.

Az onkormźnyzat üzemeltetési kö|tség fizetési kötelezettsége 8.598o- F't/hó.

L.A. magánszemé|y f017. június 23' napjtn béľbevételi kérelmet nyújtott be atárgyban megje|ölt
helyiség raktározá,s (a saját készítésiĺ teľmékekhez sziikséges alapanyagok táľolása) céljára
történő bérbevétele iránt. A kérelmező a helyiségben a saját készítésű ékszeľek készítéséhez és
csomagolásához sztikséges alapanyagokat szeretne táľolni (üveggyöngyĺĺk, apľó kövek, papírdoboz).
Az ékszerek máshol kerülnek elkészítésre, atárgyi helyiséget kizźrő|agraktározásrahasznźl|ná, bérleti
dij ajánlatot nem tett.

Az Avant.Immo Kft. (Bátfai LźszIő) tita|f017.július 26. napján készített és Gódor Lász|ő független
szakértő á|ta| f01]. augusztus 16' napjánjóváhagyott étékbecslés szerint a helyiség foľga|mÍ értéke
8.810.000'- Ft (303.893,- Ftĺm,)' A helyiség bérleti díja a forgalmi éľték 100 ,Á-ának
figyelembevételével, raktározás tevékenységhez tartoző 6 %o-os szorzőva| számított havi nettĺí
béľIeti díj 44.050,- Ft.

Üres, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesíthetők azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető.
Az így cstikkentett nettó havĺ bérleti díj: 22.025,- Ft.

Nem javasoljuk a fenti helyiségbérbeadását a kérelmező részére a számított bérleti díj összegén,
teki ntette l a h elyi ség ryen ge m iĺszaki á||apotźr a'

Javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását L. A. részére határozatlan időre, 30 napos felmondási ido
kikötéséve| raktźrozás céIjáľa 22.025,- Ft/hó + ÁľA ĺéľleti díj + kozuzęmi éi ktilonszolgáItatási
díjak osszegen, a 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az egyo\ďa\il
kötelezettségvállalási nyilatkozat leendo bérlő általi elkészítésének kötelezettsége mellett, tekintettel a
helyi ség rossz műszaki ái|apotára.
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A helyi város-ľehabilitációs terület kijeloléséről és a terĺileten a ľehabilitáció megvalósításáról szóló
32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet a|apján a tärgyi helyiséget magźłba foglaló épĺ'ilet HVT
területet nem érint.

il. A beteľjesztés indoka

A lrelrr lakás céljára szo|gá|ł5 helyiség bérbeadáshoz bérbeadói dontés szükséges, amely döntés
me gh ozata|źtr a a T isńe|t B izottság j ogo sult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A béľbeadásból befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat tizemeltetési koltség fizetési
kötelezettségét, azon fe|ül plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbeadásával a bérlő
gondoskodna a helyiség á||agának javításárő| és szintęn tartźsáről.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbľa is közös k<iltség
fizetési kötelezettség terheli, a helyiség á||agatovább romlik.

A hatźtrozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az tnkormtnyzat f\I]. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabá|yi köľnyezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokról szó|ó
1993. évi LXXVIII. törvény 38. s (l) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkorm ányzat tulajdonában álló nem \akás cé|jtra szďrgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35l20l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 2. $ (l) bekezdése
érte|mében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatározotl feladat- és
hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdźikodtsi és Pénztigyi
B izottságźú jo gosítj a fel.

A Rendelet 13. $ (4) bekezdés c) pontja a|apján a szerződést határozat|an idore lehet kotni, külonöSen:
ha bérlő kéri és nem ellentétes az onkormányzat érdekével, vagy ha bérló ugyan eń.nemkéri, de az
onkoľmány zatnak ez áll érdekében.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjtn, új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéľől a
bér|ő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéról töfténik az
ajánlattéte|, a helyiség bérleti díjának métékét a Képviselő-testület határozatźtban megállapított béľleti
díjak a|apján kell meghatározni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói dontés
meghozatalakor a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kérelmező
bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn, a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelozően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján a béľleti szerződés megkötését követóen kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvál lalási nyi latkozatot a|áirli.

A Képviselő-testület f48ĺ2013. (VI. 19.) szttmű határozatának (a továbbiakban: Kt' határozat) 7.
pontja éľtelmében a helyiség bérleti díjźnak a|apjál| a helyiségeknek a jelen határozat és a Képvise|ő-
testĺilet mts hatźrozata szerint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi érték szolgál.

A Kt. határozat a|apján a helyiségben végezni kivánt tevékenység figyelembevételével történik a
béľleti díj meghatáľ ozása, a raktér tevékenységhez tartoz,ő béľ|eti dij sz,orz'ő 6 %o.

A Kt. hatáľozat8. a) alpontja a|apján üres, lega|ább24hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a béľleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meghozn i szíveskedjen.



Határozatijavaslat

év. (...hó....nap) száműYárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági határozat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájáľul a Budapest WII. keľület, Futó u. 27. szám alatti, 35685 hrsz.-ú épületben
ta|źt|hatő, 29 m2 alapterületű [iľes' udvari bejźratű flo|dszinti nem lakás cé|jára szolgá'tő
helyiség bérbeadásához, határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével L. A.
magánszem é|y részére, rzktáľozás cé|jára, 22.025,- F.t/hó +ÁFA béľleti díj + közüzemi és
különszol gáltatási díj ak összegen.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . szeptember 1 1.

2.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeirol sző1ő 35lf013. (VI' 20.)
onkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfeleló
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
köte l ezettsé gvál l al ás i ny i|atko zat a| áír ź.sźlt v á||a|j a a l een dő b érl ő'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2017. októbęľ 3 1 .

A d<jntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt.

A lakosság szé|es köľét érintő dontések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, f017. szeptembeľ 5.
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Bozsik István ŕo,"'
Y agy ongazdálkodási i gazgató
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