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Tárgy: Hoľváth Sándoľné egyéni vállalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľület,
Somogyi B. u. 10. szám alatti iires, łinkormányzati tulajdonri nem lakás célrĺ
helyĺségre

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika ľeferens
A napirendet nyilvános tilésen lehet tárgyalni
A dö ntés el fo gad ás áh o z e gy szeru szav azattöbb s é g s züks é ge s

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Somogyĺ B. u. 10. szám alatti,
36427 /0lN17 ltsz-u, utcai bejáratú, floldszinten elhelyezkedő 43 m2 alapterületű helýsé g, aĺrlely az
ingatlan-nýlvántartásban iľoda besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő Irodája a fenti helýséget 2012. november 26-źn vette
birtokba. A biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helýség megfelelo állapotú, (4)

be s oro l ású, rende lteté s s zeľiĺ haszná|atr a al kal m a s.

A helyiségľe bérbevételi kérelmet nýjtott be Horváth Sándorné egyéni vźi|a|koző (székhely: 1084
Budapest, Víg u. 30. I. 11.; nýlvántartási száma: 33022756; adőszáma.. 66422170-I-42), iroda és

ruktár cé|jára. Bérleti dij aján\ata50.000,- Ft/hó + Afa.

A kéľelmezo a vá||a|kozői igazo|ványéLt 2OI3. május 24-én vźitotta ki, általanos épülettakaritás
tevékenységre.

II. A beteľjesztés indoklása

A helýség bérbeadása bérbeadói dontést igényel, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállási adatok

Avizoráshelýségĺe az onkormányzatközös költségfizetési k<jtelezettsége: 11.895.- Ft/hó.

A Grifton Property Kft. 2013. augusztus 30-an készített értékbecslése szeńnt a 36427/o/N|7 hrsz_
it, 43 m" alapteriiletti, utcai bejźnatű, ftjldszinti nem lakás célú helyiség foľgalmi értéke:
7.600.000,- Fr.

A kérelemre tĺjľténő bérbęadás esetén, az iroda, raktár tevékenysé ghez tartozó béľleti dij szorző
8 o/o, az így számított havi nettó bérletí díj 50.667,- Ft.

onkormányzati érdekbő| a 25 MFt forgalmi éľtéket el nem érő helyiség esetében, amennyiben a
helyiség legalább 6, legfeljebb 12 hőnap1a nem került bérbeadás űtjźn haszĺosításra, a bérleti díj
20 %o-ka| csökkenthętő. A csökkentett havi nettó béľleti díj 40.533'- Ft

A fenti címen lévő helyiség a kapualj felől közelíthető meg. A helýségben 2 irodahelyiség,
vizesblokk és galéria is található. A foldszinti helýség belmagassága 4,1 m, a ga|éna alatt 2,I m, a
ga\éia belmagassága 1,8 m. Az épített ga\éria fémszerkezetű, és a helyiség utcafronttal szemközti
oldalán kerĹilt kialakításra. A bejźrati ajtő előtt nyithatő fémrács található, amely jó állapotu. A
bejarati ajtó faszerkezetu szintéĺ jő á||apotú. A ablakok faszerkezetuek, kĺizepes állapotúak. A belső
ajtók szinténfaszetkęzetűek, kĺizepes áI|apotink. Apađozatbeton, kerźlmiźwa|, laminált parkettával,



ga|ériźln szőnyegpadlóval borított. A falak vako|tak, tapétźIzottak, festettek, a vizes helyiségek
csempézettek, közepes állapotuak. Gépészeti beręndezés és hőlęadó nem ta|á|hatő.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a hetyiség béľbevételi kéľelemľe tĺjrténő béľbeadását, mivel a kéte|mező csak
általános épülettakarítás tevékenységet végezhet, amely a|apjćn a helyiség bérbevétele nem
indokolt. TapasztaIataink szeľint elszapoľodtak azok a kérelmek, amelyekben a kéľęlmezők
általanos éptilettakarítási tevékenységhez kívánnak ftjldszinti helyiségeket raktár, iroda céljára
bérbe venni, a váI|a|kozői igazo|ványok mind friss keltezésűek. A tevékenység nem igényli ilyen
méretű helyiség bérletét, várhatőan a helyiség haszná|ata nem a bérleti szęrzőđésben foglaltaknak
megfelelően töfténik.

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

Az üľes helýséggelkapcsolatban, atovábbiakban is a közös k<iltség ťlzetési kötelezettsége áll fenn
az onkorm ányzatnak, ami az előterjesztés készítésének időpontj ában 11.895,- Ft.

A javaslattal kapcsolatos döntés pénzigyí fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi ktirny ezet ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában áIIő nem lakás céIjára szo|gáIő helýségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35/f0I3. (\lI. 20.) számű ľendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. - a
rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztźs szennt _ önkormányzati bérbeadói
döntésre aYátosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadásmődját a7.
$ (1) b) pontja határozza meg. A Rendelet 7. s Q) bekezdése a|apján, ha onkormányzat rendelete
vagy a Képviselő-testĹĺlęt határozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója határozza
meg, hogy melýk versenyeztetési eljárást kell alka|mazni.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabá|yol<ről szóló
1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése éĺtelmében a felek a helýségbér <isszegében
szab adon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában źL|Iő nem lakás cé|jtra szo|gźiő helýségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.) szttmuBudapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. $ (1)
bekezdése a|apjźn új béľbeadás ęsetén a helyiség béľleti díjának méľtékéľől a béľlő kivéiasztźsa
során kell megállapodni. Amennyiben az onkorm źnyzat részéró| történik az ajánlattétel, a helyiség
béľleti díjának mértékét a Képviselő-testtilet határozatában megállapított bérleti díjak alapján kell
meghatározni. A hatáskönel ľendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-
testületi határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kére|mező bérleti díj ajánlatot tett. A
Képviselő.testĹilet határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helýségbér alapjául a
helyiségeknek a jelen határozat és a Kt' más hatáľozata szeúnt aktualizźllt bekĺiltözhető forgalmi
érték szo|gá,|.

A helýségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével t<jrténik a bérleti díj meghatározása,
az ir oda, r aktár tevékenysé ghez hrtoző szorző 8 oÁ.

A nettó 25 MFt foľgalmi értéket el nem érő,|ega|ttbb 6, de legfeljebb 12hőnapja nem hasznosított
helyiség esetében a bérleti díj cjnkormáĺyzati érdękből 20 o/o-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. s (2) bekezďés alapján a leendő bérlő a bérleti szęrződés megkcitését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťrzetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nýlatkozat
altirni.

Fentiek a|apjtln kérem aTisztęItYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helýség
bérbeadásával kaposolatos döntését meghozni szíveskedjen.



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
36427 l0l N 17 he|yrajzi számon nýlvántartott, természetben a
szám a|atti, 43 m2 alapterĺ.iletű, utcai bejáratu, foldszinti,
b érb eadás ához Hoľváth S án dorné e gyénĺ v áůla|koző r észér e

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatő
Határiđo: 2013. október 2 1 .

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. október 3.
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