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A Yźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottstłgz}I3. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Gyula Szabászat Kft. bérbevételĺ kéľelme a Budapest VIII. keľtilet, orczy űlt
43, szám alatti üres tinkoľ mány zati tulaj donú helyiség v onatkozás áb an
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Tisztelt Y ár o sgazdálko dási és P énzügyi B izottság !

I. Előzmény

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 35946/0lN59 helyrajzi szźmon
nýlvántartott, természetbęn a Budapest VIII.' orczy űt 43. (bejfuat a Visi I. utca felől) szám
a|atti,108 m2 alapteľületű, utcai bejárat.ű, pinceszinti nem lakás célú helýség. A helýség az
in gatl an -ný lvantartásb aĺ r aktát b esoro l ású.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkezę|ó Irodája a helyiségęt 20|1. július 8-án vette

birtokba. A biľtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helýség minimálisan felújítandó,
v1||any-, viz- és gázőra, mosdó, WC található benne, (4) besorolású, rendeltetésszerrĺ
hasznźĺIatr a alkalm as.

A Gyula Szabászat Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-908944; székhelye: 1086 Budapest, Csfüó
koz 74.; képviseli: Magyar Gyula ügyvezeto) béľbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-
hez a fenti helýség konfekció és bérszabászat tevékenység céljrĺra történő bérbęvétele
ügyében. A kérelméhez becsatolásra kerültek a szükséges iratok. Bérlęti dij ajánlatot a

kérelem nęmtarta|maz.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kételmezó a nemzeti vagyonľól szóló
20II. évi CXCVI. torvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja szeľint ć.Ílatbatő szewęzetnek minősül.

il. Indokolás

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

III. Tényállás

A vizőrás helýség után aZ onkormányzat közös koltségfizetési kötelezettsége:

17.5ó6.. Ft/hó + Afa.

A36274lO/N4hrsz-i, 108 m2 alapterĺiletű, utcai bejtratu,pinceszinti nem lakás célú helýség
Ingatlan-vagyonkataszterben nyilvántartott becsült értéke: 6.400.000'. Ft. A helyiség bérleti
díja a forgalmi érték 100 Yo-źlĺak figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt
tevékenységheztartozó (múhely) 6 oÁ-os szorző a|apján:32.000.- Ft + Afa.

A béľleti díj ĺinkormányzati érdekből 50 %o.kaI csökkentheto, tekintette| arra, hogy a helyiség
legalább Z{hőnapjanem voltbérbeadás tltjánhasznosítva. Eza|ap1ánamegáI|apíthatő bérleti
díj összeg: 16.000.. Ft/hó + Áfa.



IV. Jogszabályi kiiľny ezet ĺsmeľtetése

Az onkoľmźnyzat fulajdonaban álló nem lakás céIjára szo|gćiő helýségek bérbeadásĺínak
fęltétęleiről szóló 35/2013. (VI. 20.) szźlmu Budapest Józsefváľos onkoľmányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatfuozott feladat- és hatáskor
megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól
szőlő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felęk a helýségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szo\gá|ő helýségek bérbęadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźtmu Budapest Józsefuáros onkormányzati rende|et 14.

$ (1) bekezdése aIapjáĺ új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bérlo
kiváIasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkorunányzat Észéto| töľténik az
aján|attéte|, a helýség bérleti díjának mértékét a Kt. határozatźlban megállapított bérleti díjak
a|apján kell meghatározni. A24812013. (VI. 19.) számu Képviselő-testtilet határozatának II.
fejezet 7. pontja értelmében a helýségbér alapjául a helýségeknek a jelen hatáľozat és a Kt.
más határozata szerint aktua|iztit beköltözhető foľgalmi éľték szolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével t<jľténik a bérleti díj
me ghattr ozása, amely alapj án a (műhely) tevékenys é ghez hrtoző szor ző 6 oÁ'

A Képviselő-testĹilet határozatélĺak II. fejezet 8. a.) pontja éľtelmében üres, legalább 24
hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendők
azzal, hogy a bérlęti díj onkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %-kal csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bér|ó a bérleti szerződés megkötését
megelőzoen koteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelo osszeget óvadékként
megÍizetni' valamint a 17. $ (4) bekezdés a|apjaĺ kozjegyzo előtt egyoldalú
kötel ez etts égv ál l al ás i nýIatko zat aláími,

v. A dtintés tartalmának részletes Ísmertetése

Javasoljuk a fenti címen lévo helyiség bérbeadását a Gyula Szabászat Kft. részére,
konfekció ésbérszabászati múhely tevékenység cé|jára,határozott időre 2018. december 31.
napjáig,32.000'- Ft/hó + Afa béľletĺ łkozizęmi- és ktilön szo|gáItatási díjak összegen. Nem
javasoljuk a helýség bérleti díjának önkormányzati &đękből tcjrténő csökkentését. A helyiség
ugyan tobb mint két évę üres, de a helýség á||apota és alapteľülete alapján ťlzetendő l00 %-
os számított bérleti díj nem tiilző mértékű, a helyiség a kéľelmező által megjelölt műhely
tevékenységĺe kisebb r źfor ďítás (festés) mellett alkalmas.

VI. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helýség kérelmezo tészére töľténő bérbeadását, mivel a helýség több mint
két éve üresen áll, mielőbbi bérbe adásából befolyó bérleti díj feđezi az onkorm ányzat
izeme|tetési költség ťlzetési terhét, továbbá azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben
nem adja bérbe a helyiséget az onkotmźlĺyzat, kiadásként havonta közös költség fizetési
kötelezettsége keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzigý fedezetet nem igényel.

Fentiek alapjáĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en.



Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számiYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dont, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 3594610lN59 helytajzi számon nýlvantartott, természetbe1
a Budapest VIII., orczy út 43. (bejáľat a Visi I. utca felől) szám alatt találhat<i' 108 m"
alapterĺiletű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejfuatí, pinceszinti nem lakás célú
helýség bérbeadásáhozhatározott időre, 2018. december 31. napjáig a Gyula Szabászat
Kfi. réšzére, konfekció és béľszabászati muhely céljźra,32.000,- Ft/hő + Áfa béľletĺ +
koziůzemi- és kiilön szo|gá,Itatási díjak összegen.

2.) abérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában á11ó nem
lakás céljáľa szoIgá|ő helyiségek bérbeadásának fęltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

számí Budapest Józsefuárosi Onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|ap1án 3 havi
bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a) bekezdése alapján
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvtilalási nyilatkozat a|áirźtsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 23.
A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles k<jrét érintő dontések esetén javaslata akozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 6.
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