Bucläpest Főváros VlII. keľület Józsefvárosi

Yfuosgazdttlkodási és Pénzügyi
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és Pénzügyi Bizottság

20l6. november l4-i ülésére

Tárgyzłnagánszemélybéľbevételikére|meaBudapestVIII.kerület,Németu.21.szám
alatti iiľes, tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szolgáIó helyiség vonatkozásában

Előterjesztő:

Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kö,zpont Zrt.,Fatkas ors vagyon gazdá|kodélsi igazgatő
MolnárAttilánérefeľens
Készítette:

A napirendet nyilvános ĺilésęnkell ĺárgyalni.
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Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzůigyiBizottság!

I.

TéllyáIlás és a döntés taľtalnrának ľészletes isnreľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat (atovábbiakban: onkormányzĄ tu|ajdonźt
képezi a Budapest VIII. kerület, Német utca 21. szám a|atti,352t3l2lN2 hrsz.-űl18 m2 alapterületiÍ
ĺires, utcai bejfuatű, ftildszinti, nem lakás céLjfua szolgáló helyiség, amely a tulajdoni lapon egyéb

helyiség megnevezéssel szerepel. A helyiséget magéha ťoglaló épületben összesen l9 albetét található,
melyből 1 db üres nem lakás cé|jźraszo|gáló helyiség van önkormányzati tulajdonban, önkormányzati
tulajdonú lakás nincs. Az épu|etnem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listaján.

Házkeze|o Iroda a helyiséget 2016. źryri|is 19. napján vette birtokba. A helyiség
az utcźről nyílik, a bejárati ajtón rács van. A helyiségben a padozat PYC, fa|azata festett és
tapétázott. A helyiség hátsó részénWC lett kialakítva, a me|eg vizet bojler szo|gźitatja. Az albetét teljes
alapterülete ga|éńázott, melynek padozata PVC és szőnyegpadló. A galérián kézmosó is található. A

Az onkormányzati
bejárata

helyiség miĺszaki á||apota közepes (3) besorolású, ľende|tetésszerű haszntůatra alkalmas.

A

vízőrélval ľendelkező helyiség utźn az onkoľmányzat közös

költség fizetési kötelezettsége 5.235,-

Ft/hó.

ĺDagánszemély(HB-3|5lf0I6.)béľbevételikérelmetnyújtottbeTársaságunkhozatárgyban
megiďolt helyiségre raktározás céljára. Indoklásul |eírta, hogy lakásának kis alapteriilete miatt szeretné
ru|<tźĺrozásra kibéľelni.A kérelmező a kerülętben rendelkezik źi|andő bejelentett lakĺ;ímmel. Bérleti díj
ajánlatot a kérelęnr nenr taltalmaz.

Az

Avant.Immo Kft. źl|ta| 2016. augusztus 3|. napján készítętt és Gódor Lész|ő fiiggetlen szakértó á|ta|
20|6. októbeľ 05-én jóváhagyott éltékbecslésszerint a Budapest, VIII. keriĺlet, Német u. fI. szám a|atti
35213/2/N2 hrsz.-ú ńelyiség forgalmi értéke5.810.000,- Ft(322.778,-Ft/mz).

A helyiség bérleti díja a forgalmi éľtékl00

%o-énak figyelembevételével, azutcai

fřildszinti helyiségben
nettó
béľIetidíj 38.734'havi
számított
végezni kívánt raktározásitevékenység esetén 8 %-os szorzőva|
Fr.

Nemjavasoljukafentihelyiségbéľbeadását-''agźnszemé|yrészéreľaktáľozáscé|jćľa,

tekintettel arľa, hogy a helyiséget magába foglaló épületben már csak eZ az egyetlen tinkoľmányzati
tulajdonban lévő albetét, így ahelyiségnek árverés útján töľténő éľtékesítéseaz Önkormźnyzatéľdeke.
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il. A beteľjesztésindoka
A nem lakás cé|jára szo|gálő

me ghozata|ára a Tiszte|t Bizottságj

helyiség bérbeadáshoz bérbeadői döntés szĺikséges,me|y döntés
o

gosu lt.

III. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása

A

mielőbbi bérbę adásból befolyó béľleti díj fedezné az onkormźnyzat kozös köItség fizetési
kötelezettségét, ezen felül plusz bevéte|t is eľedményez. A helyiség mielőbbi bérbe adásával a bér|ó
gondoskodna a hclyisćg karbantarüísóról ós ĺí|logomegóvósóľól.

Amennyiben az onkormányzat nem adja bérbe a helyiséget, kiadásként továbbra is közös kö|tség ťlzetési
kötelezettség terheli, a helyiség źilraga ľomlik, valamint az utcźtről töľténő megközelítés lehetősége
cinkényes beköltözés veszé|yétis rejtheti magźlban.

Ahatźrozatijavaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkoľmźnyzat20|6. évi bérlęti díj bevételét.

A helyiség béľbeadása pénziigyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabá|yi köľnyezet

A lakások és helyiségek béľletére,valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szó|ó l993.
évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmébena felęk a helyiségbérösszegében szabadon
állapodnak meg.

Az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem lakás cé|jélraszo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35ĺf0l3. (u. 20.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése

éľtelmébena Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben meghatározott feladat- és hatáskör
megosztás szerint _ önkormányzati béľbeadói döntésre a Yárosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottságát
jogosítja fel.

A Rendelet

14' s (1) bekezdése a|apjőn, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéľőIa bérlő
kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérőltöľténik az ajźtn|attéte|,a
helyiség bérleti díjának mértékéta Képviselő.testület hatőrozatźtban megéil|apítottbéľletidíjak a|apjźn

kell

meghatározni.

A

hatáskörrel ľendelkező bizottság

a

béľbeadói döntés meghozata|akor

határozatban foglaltaktóI csak akkor térhet e|,ha akére|mezo béľletidíj ajánlatot tett.

a

Kt.

A

Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) szőtmű hatźtrozatźtnak(továbbiakban: Kt. hatźtrozat) 7. pontja
éľtelmébena helyiség bérlęti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatĺĺrozat és a Képviselő-testület
foľgalmi értékszo|gźll'.Ahatőrozat 8. a) alpontja a|apjána
máshatározataszeľint a|<tua|izáitbeköltözhető
helyiségben végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatározása, azutcai
bejźłratűhelyiségben végezni kívánt ra|<tározási tevékenységesetén a bérleti díj szorző 8 Yo.
hatátozat 24. pontja éľtelmébena ťlzetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet
kevesębb, mint az onkormányzat á|ta| társashźni közös- és egyéb köItségként kifizetett összeg.

A Kt.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásáva| kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat
év (.....hó ....'. nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatározat:

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu|hozzá a Budapest VIil. keľĺilet,
Német utca 2|. szétm a|atti, 3521312l1'l2 hrsz..ű ĺ.8 m2 alapteľiiletű, iires, tinkoľmányzati tu|ajdonú, utcai

bejfuatú,fiildszinti,nemlakáscé|járaszo|gźĺ|őhelyiségbérbeadásáhozGnagánszemély(HB3|

5

/20

1

6.) részéteraktározás cé|jára.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatátridő: 20 l 6. november 1 4.
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A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKozpontZrt,

A lakosság

szé|es körét éľintő döntések esetén javaslata akozzététe| mődjára

nem indokolt

honlapon

hirdetőtáblán

Budapest, 2016. november 08.

KÉszÍrpľrp: JozsBr.vÁnosl GazoÁlroDÁSl KozpoNr Znľ.
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