
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefváros onkormányzat Képviselő-testületének
Yáłrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 2 /l
Előterjesztő: Kisfalu Kft Ô.' .(...l..l..,,.

AVárosgazdálkodási,."ä'"ľ;ľľ^"iä,uł,,,november04-iülésére

Tárgy: Kézbe vesz Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet, Nagyfuvaľos
szám alattĺ iiľes łinkoľm ány zati tulajdonri helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Balogh Erika refeľens
A napiľendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A döntés elfogadásához egyszerű szav azattöbbség szükséges

napirend

a.22-?A.

Ti sztelt Y átr osgazdálkodási és Pénziigyi B izottság !

I. Előzmény

Az onkormányzattulajdonát képezia Budapest VIII.,350s1/0/A/53 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIil., Nagyfuvaros u. 22.24. szá,m a|atti, 41m2 alapterülettĺ, udvari
bejáratú (a ház közös tulajdonú pincéjén keresztül közelíthető meg), pinceszinti nem lakás célú
helyiség, amely az ingat|an-nyilvántartás szerint ľaktár besorolású'

A helyiség 1995. november 30-án kerĹilt birtokbavéte|re, (f) besorolású, raktár cé|jáłrarendeltetésszenĺ
használatľa alkalmas.

A Kézbe vesz Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út ó3.; cégjegyzékszáma: 0|-09-889925;
adószáma: I4I22598-f-4f; képviseli: Fülöp Ildikó ügyvezető) bérbevételi kérelmet nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség raktátozás cé|jára töľténo bérbevétele ügyében. A sztikséges iratok
becsatolásľa kerültek.

Bérleti díj aján|at:9.6o0,- Ft/hó + Áfa.

A kérelmező a nemzeti vagyonról szóllőf0I1. évi CXCVI. torvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda szerint
át|átható szerv ezetnek minősül.

IL Beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely indokolja a jelen
előterjesztést.

III. Tényállási adatok

Avízórás helyiség után az onkoľmányzat közös koltségfizetési kötelezettsége: 3.050.. Fťhó + Áfa.

Az Ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása szerint a35O81'/O|N53 hrsz-ú, 4| m2 alapteľületű, udvari
bejárat(l, pinceszinti nem lakás céhi helyiség becsiilt éľtéke: 781.000'. Ft. A hetyiség bérleti díja a
forgalmi éľték 100 vo-ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző
(raktáľ), udvari pinceszintné| 6 %o-os szotzóva| számított bér|eti díj 3.905.. Ft + Afa

A legalább f4 hónapja nem hasznosított helyiség esetében a béľleti díj cĺnkormányzati érdekből
legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető. Az így csokkentett bérleti díj 1.953,- Ft.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Kézbe vesz Kft. részére raktározás cé|jálra,
hatáĺozott időre 2018. december 3L. napjáig, akére|mező át|taI ajá,'nlott 9.600,- Ft/hó + Áfa bérleti-,
kozuzęmi és kül onszo |gá|tatási díj ak ö s sze gen.



Javasoljuk továtbbá, hogy aZ onkormányzat tekintsen el a kozjegyző előtti egyoldalú
kĺitelezettségvállalási nyilatkozat megtételétől, a bérbeadás elősegítése és a u?iletĺ díj összeg?.re való
tekintettel.

V. A döntés célja, pénzügyÍ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére ttirténő béľbeadását, az áita|a tett bérleti díjon, mivel a
mielőbbi béľbe adásából befolyó béľleti díj fedezné az onkorm ányzat közös költségét, és plusz
bevétele is származna, továbbá a bér|ője|olt a he|yiséget karbantartáná, annak á||aga nem romlana
tovább. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbľa is közös
költség fizetési kötelezettség terheli.

A döntés pénztigyi fędezetet nem igényel.

A határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja a fOI3. évre tervezett bérleti díj bevételi
e|őir ány zat telj e sĹil ését.

VI. Jogszabályi kłĺľnyezet ismeľtetése

Az onkorm ányzat tulajdonában álló nem lakás céljár a szo|gáió helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 35/2013. (vI. f0.) számú, Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _
önkormányzati bérbeadói dĺintésre a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot jogoiĺqu fel.

A |akások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéSükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi Lxxvn. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felęk a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás cóljára szo|gáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szó|ó 35lf013. (VI. fo.) szám(l Budapest Józsefváros tnkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
alapján új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéről a bérlo kiválasztása során kell
megállapodni. Amenny\ben az onkoľmányzat részérő| tĺirténik az aján|attétel, a helyiség bérleti
ddának mértékét a f48ĺf013. (VI. 19.) számú, képviselő-testtileti határozatban megállapított béľleti
díjak a|apján kell meghatĺírozni. A hatáskörrel ľendelkező bizottság a bérbeadói dontés
meghozatalakor a képviseló-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el. ha a kéľelmező
bérleti díj ajánlatot tett. A Képviselőtestület határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izált
beköltözhető forgalmi érték szolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása,
amely a|apján a tevékenységheztatoző szorzó (raktát) 6 7o.

A legalább 2zlhónapja nem hasznosított helyiség esetében azbér|ęti díj önkoľmányzati éľdekből 50 vo-
kal csökkenthető.

A Képviselő-testület határozat II. Fejezet L2. pontjának értelmében új bérbeadásnál, ha olyan udvari
bejárat(l pinceszinti helyiség kerül béľbeadásra, amelyre |ega|áhb egy éve nem érkezett bérbevételi
aján|at,vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont a|apjánszámítottbérleti díjon nem lehetséges, továbbá
3-as vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a béľleti díjmértékét a mindenkori közös
kĺĺltség osszegén kell megállapítani.

A Kt. határozat 14. pont értelmében, a If. és 13. pontok a|apján töľténő bérbeadáskor a bérlőnek
vállalnia kell a helyiség fe|(ljításőtt saját kclltségen, továbbá a bérleti jogviszony időtanama a|att és azt
követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem kcivete|hęti az
onkormány zattő|.

A 24. pont szerint a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint az
onkormányzat áita| táĺsasházi kozös és egyéb költségként kifizetett cisszeg.

A Rendelet 14. s Q) bekezdés a|apján a leendő bér|ő a bérleti szęrződés megkotését mege|őzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni.



A Rendelet 17. $ (5) bekezdés c) pontja szerint akozjegyzői okiratot nem szükséges elkészíttetni a
hatáskönel rendelkező bizottság egyedi dtintése alapján.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dcintését
meghozni szíveskedjen.

Hat.áľozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

1.) hozzdjórul a Budapest VIII., 35081ĺ0lN53 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Nagyfuvaľos u. 22.24. szám alatt ta|áIhatő, 4! m2 alapterületű, üres,
önkoľmányzati tulajdonú, udvari bejáratű, pinceszinti helyiség bérbeadásához határozott időre
2018. december 31. napjá,ig, aKézbe vesz Kft. rész'ére, raktáłrozás cé|jfua,9.600,- Ft/hó + Áfa
bérleti-, közüzemi és kĹilönszolgáltatási díjak összegen.

f.) a bér|eti szerzódés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512;}Í3. (vI. 2o.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfďelő
óvadék megfizetését vállalja a leendo bérlő.

3') a Rende|et 17 ' $ (4) bekezdése szerinti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat közjegyzői
okiľatba foglalásától a 17. $ (5) c) pontja alapján felmentést ad.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezetó igazgatója
Határidő: 2013. november 11.
A dcintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét éľintő dcjntések esetén javas|ata akozzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 20L3, oktőber f4.

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó .

ügyvezeto igazgatő
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