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Tisztelt Y źrosgazdálkodási és Pénztigý Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' 34937ĺ0lN26 he|yrajzi számon
nýlvántartott, teľmészętben a Budapest VIII., Tolnai Lajos a. 29. szźtm aIatti, 23 m'
alapteľĹiletű, utcai bejáratÚ, Rildszinti nem lakás célú helýség, amely a tulajdoni lapon
múhely besorolású.

Az onkormányzati Házkezę|ő Iľoda a helýséget 20If. április 25-én vętte birtokba. A
birtokbavételi jegyzókĺinyv tanúsága szerint a helyiség mtĺszaki áIlapota megfelelő (4),

felújítása kevés arryagi ľáfordítással megoldható. A helyiség rendeltetésszeľĹĺ hasznźiatra
alkalmas.

A Clean Amy Servĺces Kft. (székhely: 1084 Budapest, Tolnai L. u.29., Cg: 01-09-983960;
képviseli: Könyves Alexandra Anna) bérbęvételi kérelmet nffitott be a Kisfalu Kft-hez a

fenti helýség munka felvételi iroda cé|jára t<jľténő bérbevétele kapcsán. A Kft. fő
tevékenysé ge źitalános épülettak ańtźs.

A szükséges iratok becsatolásľa kerültek, bérleti díj aján|atot a kéręlem ĺemtarta|maz.

A kérelmező vállalja a helyiség felújítását saját költségen, egyben kéri a felújítás
időtartamár a, 4 hőnapta a bérl eti díj e len ge dé s ét.

A benýjtott iľatok alapjźn megállapítható, hogy a kére|mezők a nemzeti vagyonľól szóló
20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezđés 1. pontja szeľint at|áthatő szervezetnek
minősü1nek.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A helýség bérbeadáshoz és a bérleti díj elengedéséhęz bérbeadói döntés szükséges, amely
indokolja a jelen előteľjesztést.



III. Tényállási adatok

A vizőtás helýség után aZ onkormányzat üzemeltetési költségfizetési kötelezettsége:
8.640.- Ft/hó + Áfa.

A 34937/O/N26 hľsz-ú, 23 m2 alapterületű, utcai bejfuatu, fiildszinti nem lakás célú
helýségre a GRIFToN Property Kft. által 2013. október 30-án készítętt Ingatlanforgalmi
Szakvéleményben megállapított forgalmi értéke: 3.900.000'- Ft' A béľleti díj megállapitźsa a
nýlvántaľtási érték 100 %-anak ligyelembe vételével keľtil megállapításra. A helýségben
végezni kívánt tevékenységhez tartozó bérleti dijszorző 8 oÁ, azaz a számitott bérleti díj
ĺisszege 26.000,. Ft/hó + Áfa

onkormányzati &dekből a legalźLbb 12 hónapja, de legfeljebb 24 hónapja nem hasznosított
nettó 25M Ft alatti helýség esetében a bérleti díj legfeljebb 30 o/o.kal méľsékelhető. Az igy
számitottbérleti díj 18.200,. Ft/hó + Áfa.

Az opten céglár adatai szeńnt a társaság nem ál1 csőd-, felszámolási-, végľehajtási eljárás
alatt, toválbbá társasági adó bevallási kötelezettségének ľendben eleget tesz.

Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Clean Amy Services Kft. részére
épülettakaľítási munkafelvevő iroda cé|jára, határozatlan időre 30 

' 
napos felmondási idő

kikötésével, az <inkormźlnyzati érdekből csökkentett 1'8.200'- Ft/hó + Afa bérletĺ + közüzemi-
és ktilön szo|gáltatási díjak összegen.

Nem javasoljuk a béľleti díj elengedését 4 hónapra, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testĺilet
hatźrozat a|apján a bérleti díj maximum 50 %o-kal csĺikkenthető a felújítás időtaľtamáta,
továbbá a helyiség jó műszaki állapotu, irodának tisztasági festés után alkalmas, ami nem
igényel 4 hónapos felújítási időtaľtamot. A helyiség bérlő igényeinek megfelelően történő
kialakítása nęm az onkormanyzat költsége, igy abéľleti díj elengedése nem indokolt.

V. A dtintés célja' pénzügyĺ hatása

Javasoljuk az üresen álló helyiség kérelmező részére töľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi
bérbe adásból befolyó béľleti díj feďezi az onkoľmányzat közös költség fizetési terhét, azon
felül plusz bevételt is jelent. Amennýben nem adja bérbe a helýséget az onkormtnyzat,
kiadásként havonta közĺis kĺiltségfizetési kötelezettsége keletkezik, tovźhbá a jelenleg jó
műszaki állapotú helyiség akihaszná"|atlanság ideje alatt mtíszakilag folyamatosan romlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja a 2013. évrę tervęzett bérleti díj
bevételi eLőir źny zat telj esülé sét.

A helýség béľbeađása pénzigý fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szo|géůő helýségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35/2013. (vI. 20.) számú, Budapest Józsefuáľos onkormányzati rende|et
(továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatźrozott feladat- és hatáskör
megosztás szerint - önkormĺĺnyzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügý
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabá|yok'rő|
sző|o |993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helýségbér
ĺisszegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó nęm |akás cé|jara szo|gáIő helýségek béľbeadásĺának
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) számuBudapest Józsefuáľos onkormányzati renđelet 14.



$ (1) bekezdése alapján új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méĺékéről a bér|ő
kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat részérő| tortéĺk az
ajanlattétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Kt. határozatálbanmegállapított béľleti díjak
alapjan kell meghatfuozni. A248/2OI3. (VI. 19.) számú, Képviselő-tesitilef határozatánakII.
fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér a|apjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt.
más h atáro zata s zet int aktua|izáit b ekö ltö zheto forgalmi érték s zo l gál.

A helyiséghen végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díi
meghatźtr ozás a, amely alapj án az ir odai tevékenys é ghez taftoző szoĺző 8 %. .

A Kt. határozat 8. a) alpontja értelmében az üres, legalább ĺ2hőnapjanem hasznosított nettó
25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szotzők érvényesítendók azzal, hogy a bérleti díj
önkormány zati ér đekbő 1 l e gfelj ebb 3 0 vo -kal c s okkenthető.

A Kt. határozat 20. b) pontja éľtelmében a helyiségbéľ átmeneti időszakľa, míg az akadáiy
feruráll, a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szetvezet javaslatáľa az onkoľmźnyzat
Tulajdonosi[Bérbeadői jogokat gyakoľló bízottsága döntése alapjźn, az a|ábbí jogcímeken
legfeljebb 50 vo-kaL csökkenthető, amennyiben azok nem az Önkormányzat felelősségi
körében merülnek fel:

a) az épuIeten vagy a közterületeĺvégzett építési, szerelési munka miatt

b) a helyisé g áłta|akítása vagy felújítása miatt

c) a helyiség (helyiségcsoport) egy ľészének használhatatlansága miatt

A Rendelet 14. s (2) bekezdés a|ap1án a leendő bér|o a bérleti szeruődés megkcitését
megelőzően köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként,megfizetni, 

valamint a I7. $ (4) bekezdés a|apjan kozjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláími.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dontését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). száműVárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatátozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy:

7.) hozaźjórul aBudapest VIII., 34937l0lN26he|yrajzi szźtmon nyilvrántaľtott, természetben
a Budapest YIII., Tolnai Lajos a 29. szátm alatt találhatő, 23 m. alapterületti, üres,
onkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáľatú, foldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásőłloz
hatátozat|an időre, 30 napos felmondási ido kikötésével a Clean Amy Seľvices Kft'
részére, általános épülettakarítási munkafelvételi iľoda céljáľa, 1.8.200,. Etĺhó, + Áfa
béľletĺ + közüzemi- és külön szo|gáitatálsi díjak összegen.

2.) nem jórulhozzá ahelyiségfelújításanak időtartamátraabérletidíj elengedéséhez.

3.) a bérleti szeruődés megkcitésének feltétele, hogy az onkormőnyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szol'gálő helyiségek béľbeadásának feltételeirő| sző|ő 35/2013. (vI. 20.)
számú, Budapest Józsefvárosi onkormáĺnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a t7. $ (4) bekezdése a|apjá,n

kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|á'írását vállalja a leendő
bérlő.



Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0I3. november 18.
A döntés végrehaj tás át v égző szew ezetí egység : Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő d<jntések esetén javaslata a kozzététe|módjára

nem indokolt hiÍdetőtáblárl honlapon

Budapest, 2oI3. október 30.
Tisztelettel:
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Kovács Ottó
ügyvezető igazgatő
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