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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 35135t0tV1' helyrajzi számon
nyilvántaľtott, természetben a Budapest vlil., Telekĺ tér 5. szám alatti,79 m2 alapterületű,
utcai bejáratú, foldszinti nem lakás célri helyiség, amely az ingat|an-nyilvantaĺásban ľaktáľ
besoľo1ású.

A Kisfalu Kft. onkoĺrnáĺnyzati lirázkęzęIo Iroda a helyiséget 2oI3. március Zf-én vette
biľtokba. A birtokbavételí jegyzőkonyv tanúsága szerint a helyiség állapota (2) rossz.

A T-NETPRINT HI.INGARY Kft. (cégegyzékszźtm: 01-09-990079; székhely: 1081
Budapest, Népszínház u. 59.; képviseli: Jagroop Singh ügyvezető) béľbevételi kérelmet
nyíjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség számítógép szewiz cé|jara történő béľbevétele
kapcsán.

A Tiszte1t Bizottság 802/f0I3, (VIL 15.) számú,határozatábanhozzájárult kérelmezo rész&e
abérbeadáshoz, a kiértesítés ellenére a leendő bérlő nem kötott bérleti szerződést.

Az R&G INKCOM Kft. (Cg: 01-09-906855; székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 59.;

képviselő: Benayan Tariq Hussein Muflih) bérbevételi kéľelmet nffitott be a helyiség
nyilvános internet szoLgá|tatás (szeszárusítás nélkü|) cé|jára történő bérbevétele miatt. A
kérelem bérleti díj ajránlatot nem tarĺaImaz.

A benýjtott iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a nemzeti vagyonĺól szóló
201I. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szeÍvezetnek minősül.

n. A beteľjesztés ĺndoka

A helyiség bérbeadása bérbeadói dĺintést igényel, amely indokolja a jelen előteľjesztést.

III. Tényállási adatok

Avízőranétküli helyíség lÍám az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 22.910..

A 35I35lOtN1 hľsz-ú, 79 mf alapterületú' utcai bejőłratĹĺ, földszinti nem lakás cé|li

helyiségnek az Ingatlanforgalmi kataszterben nyilvántaľtott becsült forgalmi értéke:



Í2.497.000,. Ft. A helyiség béľleti díja a forgalmi éľték 100 %o-ának figyelembevételével, a
helyiségben végezni kívránt nyilvános internet szolgáltatás (szeszárusítás nélkül) 8 %o-os
szorző a|apján:83.313,- Ft + Áfa.

A Képviselő-testület hatáľozatának II. fejezet 7. ponda értelmében a legalább 6 hónapja üľes
helyiség esetén a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 20 vo-ka| csökkénthető,
amelynek figyelembe vételével számított bérleti díj: 66.651,.Ftlhő + Áfa.
IV. Dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását az R&G INKCOM Kft részére,
mivel a táľsaság gazdálkodási adatai a nyilvános cégnyilvántaľtási ľendszerből nem
ismerhetők meg, így a táľsaság fizetési hajlandósága sem ismert.

V. A döntés célja, pénztigyĺ hatása

Ahatározati javaslat elfogadása nem befolyásolja a 20L3, évre tervezett bérleti díj bevételi
elł5fu á'ny zat telj esülés ét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályĺköľnyezetĺsmeľtetése

Az tnkormányzat tulajdonában á11ó nem lakás céljára szo|gá,Iő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számú Budapest Józsefváĺos onkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt' - a rendeletben meghatfuozott feladat- és hatásköľ
megosztás szerint - ĺjnkormányzati b&beadói döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénztigyi
B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az eliđegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokĺól
szólő 1993. évi LXXVIII. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

Az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem takás céljáĺa szolgáló..helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35/2oI3. (vI. 20.) szátmí Budapest Józsefváľos onkormányzati rende|et 14.

š (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség béľleti đíjáĺak mértékéľől a bérlő
kiválasztása soľán kell megállapodni. A 248ĺ20ĺ3. (VI. I9.) számú Képviselő-testtilet
hatáltozatának II. fejezet 7. poĺtja értelmében a helyiségbér al'apjáu| a helyiségeknek a jelen

hatáłrozatés a Kt' más hatáľozataszerintaktla|izőltbeköltözhető forgalmi értékszo|gá|.

A helyiségben végezĺí kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj

meghatározása, amely alapján a tevékenységheztntoző szorző 8 vo.

A Kt. határozat 8. a) pont éľtelmében új béľbeadźłsnáI, az üres, legalább 6 hónapja, de

legfeljebb 12 hőnap1a nem hasznosított nettó f1llll Ft alatti helyiség esetén a fenti szotzók
éľvényesíteĺđok azzal, hogy a bérleti díj ĺinkormányzati érdekből legfeljebb f0 vo-kal

csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés atapjan a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését

megelozően koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként

megfizetni, valamint a |7, $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvál1alási nyilatkozat aláímí.

Fentiek aLapjáĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos

döntését meghozni szíveskedjen.



A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dörrt, hogy nem jĺjrul houú a Budapest VIII.,
35I35l0lN1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Telekĺ téľ 5.
szám alatt találhatő,79 m, alapterÍiletú' üres, önkormányzati tulajdonú, utcai' foldszinti
bejáratu nem lakás célú helyiség bérbeadásáůloz határozatlan az R&G INKCOM Kft.
részéte.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú,Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatfuozat:

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20L3. november 4.
A döntés végrehajtźtsźttvégzó szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. októbeľ 18.
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