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I. Előzmény

Az onkormányzat tu|ajdonźú képezi a Budapest VIII.' 35s76lt he|yrajzi számon nyilvántartoťt,
teľmészetben a Budapest VIII., Futó u. 5.9. szźlm alatti elhelyezkedő telek. Telekrendezés keretében több
telek egyesítésébol került kialakíüásra az ingat|an. amely jelenleg parkoltatással hasznosított. Ezen
telekegyesítéses teľület Futó u. 7. szálm alatt helyezkedik el egy kitiľített |akőház, amely alatt pincék is
vannak. A telek 100 %-os önkoľmányzati tulajdonban van.

A kérelem tárgyźń képezó f5 mf alapteriiletű helyiség az udvar felől közelíthető meg, de a pinces zinten
helyezkedik el. A helyiség még nem volt bérbe adva'

A Kisfalu Kft. onkoľmányzati Hźzkezelo Irodájának tźĄékoztatÁsa szerint a helyiség műszakilag teljesen
elavult állapotban van. Gépészeti és elektľomos felszerelési berendezésitárgyaknincsenek a helyiségben és a
közmű sincs bevezetve. onálló mérőórák nincsenek kiépítve és felszeľelve. A helyiség besorolása 1)), rossz
á'||apotil,

ADÁCSI-ÉPKER Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó u. 8. VI. 41.; cégjeryzékszźtm:0I-og-86g73,1.
képviseli: Adácsi Lász|ó ügyveźető) bérbevételi kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség
raktáĺozás cé|jfuatörténő béľbevétele üryében. Béľleti dij aján|ata:6'000,- Ft/hó +Áfa.

A kérelmező tudomással bír anól, hogy a te|ket az onkoľmányzat értékesiteni szeretné, és éľtékesítés esetén
a bérleti jogviszonya fe|mondásra keľül.

il. Indokolás

A bérbeadás béľbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen előteľjesĺést.

III. Tényállás

A helyiség vtá! az Onkotmányzat iizeme|tetési költségfizetési kötelezettsége 2O|2. évben:
1.490.- F.t/hó + Afa. A Kisfalu Kft Háze|számolási Iľodájának tźtjékoztatása szerint a 2071. évre nem
ľendelkeznek az izemeltetési koltségľe vonatkozó adatokkal, tekintettel aľľa, hogy a 20||. évet mege|őző
időszakbanazingat|anĺemazonkormányzatbirtokćLbanvolt.

A Grifton Propeŕy Kft. 2013. auguszĹus 30-án kelt értékbecslése szerint a helyiség foľgalmi éľtéke:
1.700.000'. Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi éľték 100 Yo-énak Íigyelembevételével, a helyiségben
végezni kívánt tevékenységhez tartoző (raktározás) 6 %o-os szorző a|apján: 8.500.. Ft + Áfa.

A bérleti díj önkoľmányzati érdekbő| 50%-ka| cs<jkkenthető, tekintettelarra, hogy a helyiség |ega|ébb 24
hónapja nem volt bérbeadás útján hasznosítva.Eza|apjánmegéi|apitható bérleti díj: 4.250.- Ft/hĺó + Áfa.

Az onkoľmányzat a telket egy alkalommal már meghirdette elidegenítés cé|jźhőt, đe a pá|yézat
eredménýe|enu| zttru|t. Az elidegenítésre vonatkozőani$abb pá|yźlzati felhiváskeríj|közzétételre.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ĺsmeľtetése



Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem |akźs cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló
35l20I3. (vI. 20.) szálmű Budapest Józsefuaros onkoľmányzatiręnde|et (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a
Kt. _ a rendeletben meghatźtrozott feladat- és hatáskör megosztás szeľint - önkormányzatibérbeadói döntésre
a Y źr osgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szőlő 1993.
évi LXXVII. törvény 38. $ (1) bekezdése éltelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jźra szo|gźńő helyiségek béľbeadásĺának feltételeiről szóló
35/f0I3. (VI. 20.) szźtmű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rende|et 14. $ (1) bekezdése alapján új
bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéľől a bérlő kivá'|asztźsa soľán kell megállapodni.
Amennyiben az onkormányzat részérő| történik az aján|attétel, a helyiség bérleti dijának méľtékét a
f48lf013. (VI. 19.) számú képviselő-testtileti hatźlrozatban megállapított bérleti díjak alapján kell
meg]latározni. A hataskörrel rendelkező bizottság abérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testtileti
hatźrozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot tett. A Képviselő-testtilet
hatfuozatának II. fejezet7 . poĺtja értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatźtrozat és a Kt.
máshatttrozataszerintak'in|izźútbeköltözhetőforgalmiértékszolgál.

A helyiségben végeznikivttnt tevékenység ťlgyelembevételével történik a bérleti dij meghatározása, ame|y
a|apján a tevékenységhez tartoző szorző 6 %. A Képviselő-testĺ'ilet határozattnak II. fejezet 8. a.) pontja
éľtelmében az ures, 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők
éľvényesítendók azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekból legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető.

A 25. pont értelmében, ha a helyiség nem tfusashźabanvaÍ\ a ťlzetendő nettó béľleti díj egy hónapra jutó
összege nem lehet kevesebb, mint az onkormányzat á|ta| a bérbeadói feladatok keľetében a helyiségre
fordított költségek két éves źtt|aga, ideéľtve az épületre fordított költségeknek a helyiségre jutó részét és a [V.
és VI. FEIEZET a|ka|maztsának esetét is, továbbá bármilyen, a bérleti díjat éľintő kedvezmény esetét.

A Rendelet 17. $ (5) bekezdése szerint aközjegyzoi okiratot aza|źhbi esetekben nem szükséges elkészíttetni:
a) Ingyenes vagy kedvezményes béľbeadás esetén, ha a béľleti díj ÁFA nélküli havi összege nem éri el a

20.000,- Ft-ot,
b) aťlzetendő béľleti díj nem haladja meg a helyiség utĺán tulajdonosként ťlzetett közös és egyéb költségek

havi összegét,
c) a hatĺáskörľel rendęlkező bizottság egyedi döntése a|apjźtn.

v. A diintés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a fęnti címen lévő helyiség bérbeadáSát ADÁCSI-ÉPKER Kft. ľészére raktározás cé|já1a,
hatźrozat|an időre 30 napos felmondási hatfuidó kikötésével, a kéľelmező éita| ajétnl'ott 6.000'. Ft/hó + Afa
béľIeti díj ĺisszegen. Javasoljuk továtbbá,hogy az onkormányzat tekintsen el a közjegyzői okiratba foglalt
kötelezettségvállaló nyi|atkozat elkészíttetésétő|, Azért javasoljuk a hatfuozatlan idejű bérleti jogiszony
létesítését, mert eľedményes páIyźnat esetén az ingat|an a bérleti szerződések 30 napos felmondásával
éľtékesíthető és a vevő birtokába adható.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kéľelmező részére tĺiľténő bérbeadását, mivel a helyiség több éve tiľesen á||. A
helyiség mielőbbi bérbe adásából befolyó bérleti díj fedezi az onkoľmányzat izeme|tetési költség fizetési
terhét, továbbá azon felül plusz bevételt is jelent, valamint a kére|mező ajźn|ata meghaladja az 50 %o-ka|

csökkentett bérleti díj összegét. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormźnyzat, kiadásként
havonta ĺizemeltetési költség fi zetési kötelezettsége keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

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

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szźműYźlrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat..



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzójórul a Budapest VIII., 35576/1he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest v[I.,
Futó u. 5-9. szám alatti egyesített telken belül elhelyezkedó Futó u. 7. szám a|atti,25 m2 alapterülettĺ,
üres, önkormźtnyzati tulajdonú, udv-aľi bejráratu pinceszinti helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre 30
napos felmondássa|, az ADACSI-ÉPKER Kft. részéľe, raktirozáts cé|jfua,6.000,- F.t/hó + Áfa béľIeti
díj összegen.

2.) a bérleti szerződés megkdtésének feltétele, |logy az Önkormányzat tulajdonáhan á||ő nem lakás cé|jára
s.zo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeirő| sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szź,mrű Budapest Józsefuárosi
onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
vźú|a|ja a leendő béľlő.

3.) az onkormányzat tulajdonában źů|ő nem lakás cé|jźra szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáľosi Önkoľmányzati ľendelet 17. $ (4) bekezdése
szerinti eryoldalú kötelezettségvá||alźsi nyi|atkozat közjegyzői okiratba foglalására vonatkozo
köte|ezettsé g a|ő|, a 17. $ (5) c) pontja a|apján, a bérleti díj mértékére tekintettel felmentést ad'

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatőja
Határidő 20 13 . szeptember 23 .

A döntés végrehajtását végzo szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. szeptember 05.
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