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Tisztelt Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

.tz onkorľĺźnyzattulajdonát képezi a Budapest VIII.,35685 he|ytajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII.' Futó u. 27. szám a|attí, 29 m" alapterületű, udvaľi bejźratu,
ftildszinti helyiség. A fenti helyiség 100 %-os önkoľmĺínyzati tu|ajďonú ingatlanon belül
helyezkedik el. A nyilvántaľtásban mindig is. A helyiséget az e|őző bérlő ľaktaľozás céI1ára
béľelte.

A Kisfalu Kft onkoľmányzati Hź.u:keze\(5 Iroda a helyiséget 20II. november 09-én vette
biľtokba. A biĺtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség műszaki źilapota jő,
felújított, kifestett (4), rendeltetésszerií haszná|atra alkalmas.

A helyiségľe béľbevételi kérelmet nyújtott be Szabó Tĺinde textilgrafikus, aki a helyiséget
műteľem, textilgľaÍikai műhely céIjára kívínja haszná|ní. A kérelemhezbecsatolźtsra került
a végzettséget igazolő bízoĺlyítvźny másolata. A kérelem bérleti díj ajźnlatot nem
tarta|mazott. Kérelmező aNemzeti Adóhivata|nál bejelentett adőszźtmmal rendelkezik.

II.Indokolás

A helyiség béľbeadása bérbeadói döntést igényel.

III. Tényállás

A vizőta nélküli helyiség utźn az onkormányzat iizeme|tetési költségfizetést kötelezettsége:
5.810,. Ft/hó + Áfa.

Az Avant.Immo Kft. 20|0. ápľilis 08-rán kelt, és 2013. auguszťus 29-én aktua|izá|t
éľtékbecslése szerint, a 35685 Llrsz-í, természetben a Budapest VIII. Futó u. 27. szźm alatti
29 fił alaptenilehĺ, udvaľi bejfuatű, ftildszinti helyiség foigalmi értéke: 4.370.000,. Ft. A
bérleti díj megállapítźsa a nyilvántaľtási érték 100 %-ának figyelembe vételével kerĹilt
megá||apítá*a. A helyiségben végezni kivźnt művészeti (textilgĺafika) tevékenységhez

. tartoző bérleti díj 6 %, azaz2t.850,-Ftthő + Áfa.

A bérleti díj önkormźnyzati érdekből 30 %-kal csĺlkkenthető, tekintettel ana, hogy a helyiség
legalább 12 hőĺapja, de legfeljębb 24 hónapja nem volt bérbeadás útjan hasznosítva. Ez
a|apjan me gállapítható béľleti díj : 15.29 5,. F.t/hó + Áfa.



IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céIjaru szo|gáIó helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) szátmí Budapest Józsefuĺáľos onkormanyzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározoíIfeladat- és hatáskör
megosztás szeľint _ önkormrĺnyzatí bérbeadói dĺjntésľe a Városgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottságot j ogosítja fel.

Az onkormźnyzaL Ĺulajdonában álló nem lakás céljráľa szo|gá|(l helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) száműBudapest Józsefuaĺos onkoľmányzatircndelet|4.
$ (l) bekezđése alapjźn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéről a béľlő
kiválasztása során kell megállapodni. A 24812013. (VI. 19.) szźlmu Képviselő-testiilet
hatźrozatźnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében a helyiségbér aIapjáu| a helyiségeknek a jelen
hattlrozat és a Kt. más hataľozata szerint a|<tualizźtLt. bekcjltĺizhető forgalmi éľték szolgál. A
helyiségben végezni kívánt tevékenység Íigyelembevételével töľténik a bérleti díj
meghatźrozása, ałrlely alapjén a művészeti (textilgrafika) tevékenységhez tartozó szorző 6 %o.

A Képviselő-testiilet hatérozatźnak II. fejezet 8' a.) pontja értelmébeĺ az iires, legalább 12

hónapja' de legfeljebb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti
szorzők éľvényesítendok azza|', hogy a bérleti díj önkormźnyzatí érdekből legfeljebb 30 %-kal
csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkĺitését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a |7. $ (4) bekezdés a|apjźn kozjegyzó előtt egyoldalú
kĺltelezettségvállalásinyilatkozata|áími.

V. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Szabó Tünde textilgľafikus ľészéľe hatáĺozott időre,
2018. december 31-ig, múterem. textilgľafikai múhely cé|jźra,17.480,- Ft/hó,+ Áfa béľleti +
kozilzemiéskülönszo|gáItatásidíjakösszegen.

Javasoljuk a bérleti díj <inkormźnyzati érdekből tĺjľténő cs<jkkentését, tekintette| arra, hogy a
helyiség koze| 2 éve áll tiresen, aľra érdeklőđés nem volt és az onkoľmányzatĺak cé|ja a
mielőbbi bérbeadás. Azéĺt csak 20 %o-os bérleti díj cscjkkentést javaslunk a 30 %o-ka|

szemben, meľt a helyiség műszaki ti|apota jő.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

Az ilzeme|tetési kĺiltség cisszegét a befolyó bérleti đíj fedezi, valamint az onkormtnyzatnak
j<ivedelme is keletkezik, továbbá abérbeadźlssalhosszú távon a folyamatos bevétel biztosított.

A helyiség bérbeadásrínak engedélyezése pénzugyi feđezetet nem igényel.

Fentiek alapjtn kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
đöntését meghozni szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat

év. (. . . hó. . . . nap). szźrrlí Y źtr o s gazđźiko dási és P énztigyi B izottság i hatźr o zat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII., 35685 helyrajzi számon nyilvantartott, teľmészetben a
Budapest vlil.' Futó u. 27. szám a|attta|á|hatő,29 m" alapteriiletiĺ, tires, önkormányzati



tulajdonú, udvari, ftildszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásźůloz Szabó Tĺinde
textilgľaÍikus részére hatáĺozott időľe, 2018. decembeľ 31-ig műterem. textilgraf,rkai
műhely cé|jfua, |7.480,. Ft/hó + Áfa béľleti + konlzemi és különszolgźůtatási díjak
összegen.

2. a bérleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzattulajdonában alló nem
lakás céljáľa szo|gtiő helyiségek bérbeadásrínak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźlmt Budapest Józsefuaĺosi onkoľmányzatí rendelet 14. $ (z) bekezdése alapjĺĺn 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat alttítźtsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatláridő: 2013. szeptember 23.
A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kfl
A lakosság széles kĺirét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététel'mődjźna

nem indokolt hirdetőtáblĺán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 6.
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