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A napirendet nýlvános ülésęn lehet tárgyalni
A döntés el fo gad ás áh oz e gy szerll szav azattobb s é g szük s é ge s

Tisztelt Y ár o s gazdáIkodási és P énztigyi B izottság !

I. Előzmény

Az onkorm áĺyzattulajdonát képezi a Budapest VIII., 35152 he|yrajzi számon nýlvántartott,
természetben a Budapest VIII., Mátyás tér 2. szźtm a|atti,36 m2 alapterületű, utcai bejfuatű,
ťoldszinti nem lakás célú helyiség. A helyiséget korábban zöldség-gyümölcs üzlet céIjára
haszná|ták.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Hźnkeze|ő lrodája a helýséget 2073. januźr 29-én vette
birtokba. A birtokbavételi jegyzokönyv tanúsága szerint a helyiség minimálisan felújítandó,
közepese műszaki állapotú, villany-, vizőra, mosdó, WC található benne, (3) besorolású,
rende lteté s szerll hasznźiatr a alkalm as.

A NAGYCEG Üveges és Képkeretező Kft. (cégjegyzékszźmla: 01-09-928926; székhelye:
1082 Budapest, Mátyás tér 16.; képviseli: Nagy oszkár ügyvezető) bérbevételi kérelmet
nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helýség lakosság részére üveges-képkeľetezési műhely
tevékenység céIjźra történő bérbevétele iigyében. A kérelméhez becsatolásra kerültek a
szükséges iratok. Bérleti díj ajánlatot a kérelem nemtarta|maz.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy a k&eImezo a nemzeti vagyonľól szóló
20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint źń|áthatő szewezetnęk minősiil.

il. Indokolás

A bérbeadás bérbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállás

A vizőrás helyiség után az onkormányzat izęmeltetési költségfizetési kotelezettsége:
12.038.- Ft/hó + Afa.

A 35152 hrsz-u, 36 m2 alapterületű , utcai bejfuatű, fřildszinti nem lakás célú helýs égre a
GRIFTON Pľopeľty Kft. által f0I3. május l6-tn készített Ingatlanforgalmi Szakvéleményben
megállapított foľgalmi értéke: 5.000.000'- Ft. A helýség bérleti ďíja a forgalmi érték L00 %-
ának figyelembevételével, a helýségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó lakossági
szo|gtitatás, üveges és képkeľetezó muhe|y 6,Á-os szorző a|apján:25.000.. Ft + Áfa.



IV. Jogszabályi környezet ĺsmertetése

Az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgźlő helýségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a renđeletben meghatározott feladat- és hatáskör
megosztás szeńnt - onkormányzatí berbeadói döntésre a Városgazđálkodási és Pénzügý
Bizottságot jogosítja fel. A lakások és helýségek bérletére, valaĺnint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 38' $ (1) bekezclésę
ételmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmźnyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek bérbeađásának
feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) száműBudapest Józsefuáros onkoľmányzati rende|et 14.

$ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás ęsetén a helyiség bérleti díjának méľtékéről a bér|ő
kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részérő| lĺlirtén1k az
aján|attéte|, a helýség bérleti díjának mértékét a Kt. határozatában megźĺ|Iapitott bérleti díjak
alapján kell meghattttozni. 

^f48l2013. 
(VI. 19.) számls' Képviselő-testĺilet határozatánakII..

fejezet 7. ponda értelmében a helýségbér a|apjálil a helýségeknek a jelen hatérozat és a Kt.
más határozata szeńĺx akfia|izá'|t bekĺjltĺjzhető foľgalmi érték szoIgá|.

A helýségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével t<iľténik a béľleti díj
meghatároztsa, amely a|apjěn a lakossági szolgá|tatás üveges és képkeľetező muhe|y
tevékenységheztartozo szorző 6 %o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezđés a|apjěn a leendő bérlo a bérleti szerzóđés megk<itését
mege|őzoen köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni' valamint a 1'7. $ (4) bekezdés a|apjtn kozjegyző előtt egyoldalri
kotel ez etts égváll al ás i ný|atko zat a|áirni.

V. A döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévo helyiség bérbeađását a NAGYCÉG Üveges és Képkeľetező
|(Ít. részére, lakossági szo|gźitatás üveges és képkeretező muhely tevékenység cé|jára,
hatźĺrozott időre 2018. decembeľ 31. napjáig, 25.000,. Ft/hó + Afa bérleti * közüzemi- és
kiilön szolgźitatási díj ak összegen.

vI. A döntés céljao pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére tĺjrténo bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe
adásából befolyó bérleti dij fedezi a" onkormányzat üzemeltetési k<iltség fizetési teľhét,
továbbá biztosított a helyiség műszaki állapotának javulása és szinten l.artása. Amennýben
nem adja béľbę a helýséget az onkormányzat, kiadásként havonta üzemeltetési költség
fizetési k<jtelezettsége keletkezik.

A helýség bérbeadása pénzigý fedezetet nem igényel.

Fentiek aIapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en.

IJatá'ľozatljavaslat

év. (...hó....nap). szám'űYźrosgazdálkodási és Pénztigý Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigý Bizottságúgy dönt, hogy:

I.) hozzájárul a Budapest VIII., 35152 he|yľajzi számon nýlvántartott, természętben a
Budapest VIII., Mátyás tér 2. szám a|att ta|á|hatő, 36 m" alapteľtiletű, tiľes,
önkormányzati tulajdonú' utcai bejáratí, ftjldszinti nem lakás célú helýség bérbeadásához
határozott időľe, 2018. decęmber 31. nĄáig a NAGYCEG tiveges és Képkeretező KIt.



részére, lakossági szolgtĺItatás üveges és képkeretezó mlshely cé|jára,25.000'- Ft/hó +

Áfa bérleti-| közüzęmi- és ktilon szolgáItatźĺsi díjak összegen.

2.) abér|eti szerződésmegkötésének feltétele, hogy az onko.m ányzattulajdonában á11ó nem
lakás céljára szolgáIő helýsé.gek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendeLet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a I]. $ (4) bekezđése a|ap1áĺ
kozjegyző előtt egyolclalú kotęlęzettségvállalási nyilatkoz'at aláirźlsźft vźll|a|ja a lęenĺĺŕĺ
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 23.
A dĺintés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakossás széles körét éľintő döntések esetén iavaslata akozzététę|mődiára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 5.
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