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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. október ZI-i tilésére

Táľgy: oszi Napsugáľ Atapítvány béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiilet, Koszoľú u.
22. szám alatti iiľes önkormányzati tulajdonú helyĺség vonatkozásában, valamint a
helyiség funkcióvá|tásának ingatlan-nyĺlvántaľtáson tiiľténő átvezetése
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Ti sztęlt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormátyzat tulajdonát képezi a Budapest vlil., 3528910ĺNthe|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Koszoľú u. f2. szźlm a|atti, 36 mz alaptertiletiĺ, utcai, földszinti
bejáratú nem lakás célú helyiség. Az ingat|an-nyilvántartásban lakás besorolású. Abér|emény |974.
július i0. óta folyamatosan nem lakás céIjára került béľbeadásľa. A funkcióváltás ingatlan-
nyi|vántaftáson történő tlfuezętése éľdekében a szükséges lépéseket megtesszük.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHttzkeze|ő Iroda a helyiséget 20If. február 09-éĺt vette bíľtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség műszaki állapota kozepes (3), felújítást
igényel, rendeltetésszeruhasznźtlatľa alkalmas. A helyiségre 1 éven belül nem érkezett be bérbevételi
aján|at.

Az oszi Napsugáľ Alapítvány (nyl|váftartási szám: AM 3085; székhely: 2f52Tőa|más, Kossuth u.

2'; képviselő: Mészáros József elnök) bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség iroda céljára történő bérbevétele kapcsán. A szükséges iľatok becsatolásra kertiltek. Az
Alapítvány idős és gondozásľa szoľuló, valamint egyedülálló ęmbeľek gondozásával és anyagilag
illetve adományokkal való támogatásával foglalkozik.

Az A|apitvány kedvezményes bérleti díj megállapítását kérte.

Kérelmét a Humánszolgáltatási Bizottság 2013. július 15-i ülésén tárgya|ta és a 14612013. (VII. 15.)
számuhatározatában nem javasolta a fenti helyiség kedvezményes, 6 oń-on töľténő (14.760,- Ft/hó +

Áfa) bérbeadását.

A benýjtott iratok a|apjáĺ megállapítható, hogy a kére|mező a nemzęti vagyonról sző|ő 20II. évi
CxCu. töľvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szeľvezetnek minősül.

A helyiség atársasház tulajdont alapító okirat készítésekor tévesęn lakásként került bejegyzésre, annak
ellenéľe, hogy az ingatlan már 1981-ben is helyiségként kertilt hasznosításľa. A l helyiség utcaí
bejtratta| rendelkezik, igy nem,elégíti ki a hatályos jogszabályok lakással szemben támasztott
kĺjvetelményeit. Lakásként töľténő hasznosítása nem lehetséges.

il. A beteľjesztés indoklása

Az onkormányzatnak éľdeke a helyiség mielőbbi béľbeadása, meft így az önkotmányzatot terhelő
közös költség összege megtérül. A funkcióvá|tás átvezetése sztikséges, mive| a bérlő a bér|eti



szeÍZődést kózjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozattal kötęles kiegészíteni. A
kőzjegyzói okirat elkészítése csak abban az esętben lehetséges, ha a helyiség funkciója megfelel a
hasznosítás módjának.

III. Tényállási adatok

Avízőráshelyiség utáĺ azonkormányzatkozos költségťrzetési kotelęzettsége: 9.075,- Ft/hó + Áfa.

A 35f89l)lN| hrsz-u,36 m2 alapterületű, utcai bejáratú, Ítjldszinti nem lakás célú helyiségnek az
Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántaľtott becsitlt foľgalmi éľtéke: 4.281.000'- F1. A lrelyiség béľleti
díja a forgalmi érték I00%o-ának figyelembevételével, a helyiségbenvégezni kívánt tevékenységhez
tartozó (iroda) 8 oń-os szorző a|apján: f8.540,- Ft + Afa.

onkormányzati érdekből a legalább |f hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított helyiség
esetébęn a bérleti díj legfeljebb 30 7o-kal méľsékelhető. Az igy számított béľleti ďij t9.978,- Ftlhó +

Afa.

AKt.határozatf8.pontjaételmében 6%o-osszorzőa|apjánabérlęti dij:f|.405,-Ftlhól+1rfa.

Lakás, a jelenleg hatályos ręndelkezések alapján sem rendelkezhet utcai bejárattaL, ęzért csak nem
|akás cé|jára szolgáló helyiségként kerülhet hasznosításra az ingat|an.

IV. Dtintés taľtalmának részletes ismertetése

Nem javasoljuk a helyiség béľbeadását az önkormáĺyzati feladatellátáshoz kapcsolódó szęľvezetek
részére biztosított kedvezményes béľleti díjon a Humánszolgá|tatási Bizottság határozata alapján'

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását az Önkormćnyzat általános rendelkezései

szerint az oszi Napsugáľ Alapítvány részére iroda céljára,határozott időre, tekíntettel arra, hogy a
kérelmező a kedvezményes béľleti díjon töľténő bérbeadást kérte, amelyet a Humánszolgáltatási
Bizottság nem támogatott azért, mert ilyen feladatot e||átő szęrvęzette| már kapcsolatban á|l a tárgyi
helyiség közelében.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a funkcióváltás ingatlan-nyilvántar1áson tör1énő

átvezętéséhez, mivel a helyiség lakásként a hatályos jo gszabá|yok aIapjáĺ nem kerĺilhet hasznosításra.

V. A döntés célja, pénzÍigyi hatása

A helyiséggel kapcsolatban az onkormányzatnaktovábbra is a közös költség fizetési kötelezettsége á1l

fenn 9.075,- Ft/hó összegen.

AzingatIan-nyilvántartás adatainak rendezése szükséges, mivel késobbi béľbeadás esetén azahelyiség
béľbeadásához szükséges közjegyzői okirat, csak helyes ingatlan-nyilvántartási adatok alapjźn
állítható ki.

A funkcióváItás átvęzetése pénzĺigyi feďezętęt nem igényel.

VI. JogszabáIyĺ környezet ismertetése

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
szolő 35l20l3. (VI. 20.) számtl Budapest Józsefuáros onkormányzatí ľendelet (továbbiakban:

Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott fęladat- és hatáskör megosztás szęrint _

önkoľmányzati béľbeadói döntésľe aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosída fel.

A lakások és helyiségek bérletéĺe, valamint az e|idegenitésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gćúő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
szó|ő 3512013' (VI. f0.) számu Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. s (1) bekezdése
a|apjtn új bérbeadás esetén a helyiség bér|eti díjának mértékérol a béľ|ő kivźiasńása soľán kell
megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő| töľténik az ajźn|attétel, a helyiség béľleti
díjának mértékét a Képviselo{estület határozatźtbaĺ megállapított bérleti díjak a|apján kell
meghatározni. A hatáskcinel ľendelkező bizottság a béľbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-



testületi hatfuozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kéľelmezo bérleti díj ajánlatot tett. A
24812013. (vI. 19.) számú Képviselő-testület haÍározatának II. fejezet 7. pontja értelmébęn a
helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźlrozata szeint aktua|izźit
beköltözhető forgalmi éľrék szo|gál. A Kt. hatźrozat 8. a) pontja értelmében helyiségben végezni
kívánt tevékenység figyelembevételével történík a bérleti đíj meghatározása, amely a|apjźn a
tevékenységhez hrtoző szorző 8 o/o.

A Kt. határozat 8. a) pontja értelmében az üres, tegalább ĺf honapja, đe legfeljebb 24 hőĺapja nęm
hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzók éľvényesĺtendők azza|, hogy a bérleti
ďíj önkormá ny zati érdekbő | l egfelj ebb 3 0 %o -ka| csökkenth eto.

A Kt. határozat L3.pontja éľtelmében új bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáľatu fiildszinti helyiség
keľĺil béľbeadásra' amelyľe legalább 1 éve nem érkezett béľbevételi aján|at, vagy érkezett, de

hasznosítása a 8. pont a|apján számított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá 3-as vagy annál
alacsonyabb kategóľiába besoľolt állapotú, a bérleti díj méľtékét a mindenkoľi kiizös költség
iisszegén kell megállapítani.

A Kt. hatáľozat |4. pontja értelmében a 13. pont a|apján tör.ténő béľbeadáskor a béľlőnek válląlnia kell
a helyiség felújítását saját költségen, továbbá a béľleti jogviszony időtartama alatt és azt követően sem

élhet bérbeszámítással' és a felujítás kĺiltségét semmilyen jogcímen nem követelheti az
onkormányzattőI.

A Rendelet 14' $ (2) bekezdés a|apján a leendo bérlo a béľleti szerzodés megkötéSét megelozően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megÍizetni. A
Rendelet 17. $ (4) bekezdése a|apjźn a bérlő kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási
ĺy I|atko zat alált ás ár a kötelezett.

Az onkormáĺyzat vagyonáľól és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló 66l20lf.
(XII. l3.) szźlmű önkormányzati ľendelet 17. $ (1) ab) pontja a|apján 100 MFt forgalmi érték alatti
Vagyon hasznosítása esetén aYárosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság jogosult döntést hozni.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbęadásával kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjen.

Httározatijavaslat

év. (.'.hó'...nap) szárnú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

AYttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

i.) a Budapest VIII., Koszoru v 22. szám a|atti, 3528910lł1 heIyrajzi számű, úcai bejárattl
foldszinti lakást a lakásállományból toľli, és a továbbiakban nem lakás cé|jáĺa szolgáló
helyiségként tartja nyilván.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az Ónkormányzat képviseletében, az onkormányzat
illetékmentęsségének igénybevételéveljájon eI az épitésigyi hatóságnál a hatóságibizonyítvány
kiállítása érdekében, majd kérje a Földhivataltól a funkcióváltás átvęzętését.

év. (...hó....nap) száműYárosgazdttlkodásí és PénzĹigyi Bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járuI hozzá a Budapest VI[.,
35289l0lV| he|yrýi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Koszoľú u. 22. szám
a|attta|á|hatő' 36m, a|apterületű, üľes, önkormźtnyzati tulajdonú, utcai bejáratú, fijldszinti nem lakás
célú helyiség béľbeadásához az oszi Napsugáľ Alapítvány tész&e.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. oktőber 28.
A döntés végrehajtásétvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft



A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. október 10.
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