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I. E|őzmények

Az onkormányzattulajdonát képeziaBudapest vlrr., Koszoľúu.29.számalatti,35519ĺ0lN1brszutcai bejáratú pinceszinti nem lakás célúhelyiség, amely az ingatlan-

ú 53 m2 alapterületű
ĺy i|v ántartásb an üzlet

b es

oro lás

s

al s zerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatiHázkezeÍő

A

Iľodája a fenti helyiséget 2010' július 26-ánvette birtokba.
birtokbavéte|i jegyzőkönyv szerint a helyiség felújításraszorul, (3) besorolású, rendeltetésszerű

haszná|atra alkalmas.

Tőth Gézáné egyéni vá||a|koző (székhely: 1086 Budapest, Baross u. 96'; vá||a|koző igazo|vány szźlma:
ES-005723; adőszáma: 40807715-2-42) bérbevételikérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez' a fenti
helyiség ru|<tározás cé|yfua történő bérbevételénekügyében. Vállalia a helyiség saját kĺjltségen töľténő
felújítását. A váIla|kozői igazolvźny szerint zcildség-, gyümölcs-nagykeľeskedelem, egyéb bútor,
lakberendezési tĺáĺgykiskereskedelme és vegyes-kiskereskedelem élęlmiszer jelleggel, élelmiszer
diszkont tevékenysé g eket v é gez a kéľę|mező.

A kérelemhez sztikséges irat becsatolásľa került. Bérleti dij ajttnlatot

a

kérelem nemtarta7maz.

II. A beteľjesztés indokolása

A

nem lakás célúhelyiség béľbeadáshoz béľbeadói döntés szÍikséges, amely indokolja a jelen

e|őterjesztést.

III. Tényállási adatok
Avízőráshelyíségre az onkormány zatközösköltségfllzetési

kötelezettsége:

t7.425.-Ftlhĺ.

Tőth Géztnéegyéni vźi|alkoző jelenleg a Budapest VI[., Baross u. 96. szám a|att bérel egy
önkormányzati tulajdonú helyíséget,amelyľe a Díjbeszedési Csopoľt nyíIvántarttlsa szerint 2013.
októbeľ 3I. napjźńg nincsen tartozása.

A G!fton

Kft.

június f}-ánkészitętt értékbecslésszerint a35519/0lN1 hľsz-ú,
53 m' a|apterületrĺ' utcai bejáratu, pinceszínti nem lakás célúhelyiség foľgalmĺ éľtéke:5.700.000,Ft. A kérelemľe töľténő béľbeadás esetén, araktározási tevékenységheztartoző bérleti dij szorzó 6%o,
az igy számitott havi nettó bérleti díj 28.500,- Ft.
Pľoperty

tůta| 2013.

Üres, legalább 24 hőnapja nem hasznosított, 25 MFt forgalmi éľtéketel nem érő helyiség esetében a
béľleti díj önkoľmányzati érdekből' legfeljebb 50%-ka| csökkenthető. Az így csokkentett béľletidíj
14.250,- Ft/hó + Afa.

IV. Döntés tartalmának ľészletesĺsmeľtetése
Javasoljuk a fentí helyiség bérbeadását Tőt!ĺ' Gézáné egyéni váIlalkoző részére,raktározás cé|jára, a
mindenkori közös költséggel megegyező (az előteľjesaés tárgya|źsźnak időpontjában 17.4f5,- FVhó +
Áĺa; berletĺ -, könjzemi- és ktilönszolgáltatási díj összegen 201 8. december 3 l.ig' azzal, hogy a bérleti
jogviszony nęm hosszabbítható meg a rendelet f9. $-aa|apján, hanem azujbő|i bérbeadás esetén a
bérleti díj összegéľől a bizottság dönt.

A

bérbęaĺĺásrĺilszóló f48l2013' (VI.

l9') számli képviselő-ĺestületi

hat,ároz,aÍ

1f, pontja a|apjánĺlj

bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáľatu pinceszintí helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve
nem érkezett bérbevételiajánlat, továbbá 4-as vagy annál alacsonyabb kategőiába besorolt állapotu, a
bérleti díj mértékéta mindenkori kozös költség összegén kell megállapítani. A határozat 14' pontja
a|apján a 12.pont a|apján történő bérbeadáskor a bérlőnek válla|nia kell a helyiség felújítását saját
költségen, továbbá a bérleti jogviszony időtaľtama alatt és azt követően sem élhet béľbeszámítással, és
a felujítás költségét semmilyen jogcímen nem kövętelheti az onkormányzattól.

A

(3) műszaki állapotú kategóriába sorolt helyiség esetében a bérbeadóra tartoző munkák becsült
értékębruttó 40.000'- Ftlm', azaz jeIen helyiségnél f,If0.000,- Ft (nettó: I.669.29I,- Ft) lenne. A
számitott béľleti díj és a közös költség kiilönbözetének összege: II.075,- Ft/hó + Afa, igy egy
esetleges bérbeszámitás engedélyezéseesetén a ťrgyelembe vehętő <isszeg ,,lelakásának'' ideje 151
hónap lennę.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadástltTőth Gézźnéeryéni vá||a|koző részére,raktáľozás

cé|jára,hatźlrozott időľe, 2018. decembeľ 31-ig, a mindenkori közös koltséggel megegyező osszegű (de
minimum az e|őterjesztés tárgyalásának időpontjában érvényben|évő 17.425'. Ft/hó) Afa-val novelt
bérleti + kőnizemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen, a kérelmező vźi|a|ásáľa tekintettel.

Az Önkormźnyzat szĺlmára előnyösebb,

hogy a leendő bér|ő végzi el a felújításimunkálatokat saját
költségen, mive| az önkormányzati helyiségben bérbeadó helyett e|végzett éľtéknĺjvelőberuházások és
a saját tevékenységéhez kapcsolódó munkák is a helyiség értékétnövelik és egy esetleges bérletí
jogviszorry megsziĺnése esetén a béľlő egy felújítottés karbantartott helyiséget ad vissza.

V. A döntés célja, pénzügyi hatĺísa
Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részéretöľténő bérbeadását a közös költséggel megegyező
bérleti díjon, mivel a mielőbbi béľbeadásból befolyó bérleti đijfedezĺéaz onkormtnyzat közos
költség terhét. A kéľelmező a helyiséget karbantaľtaná, az áLlaga nem romlana tovább. A kérelmező
jelenleg is bérel az onkormárryzattól helyiséget, ami után ľendszeľesen ťlzęti a bérleti díjat. A helyiség
több mint három éve üresen áll, érdeklődés nem volt rá. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az
onkormányzat, kiadásként továbbra is közös koltség fizetési kötelezettség terheli.

A döntés pénnlgyi fedezetet nem igényel.

A

hatáĺozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja

e|őir ány zat

te lj e sü

|

a 2013. évre tewezeťt bérleti díj bevételi

ését.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem |akźts cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľol
sző|ő 3512013. (VI. f0.) számí rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghattrozott feladat- és hatáskör megosztás szeľint - cjnkormányzati bérbeadói dĺjntésrea
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot

j

ogosítja fel.

A

lakások és helyiségek bérletéľę,valamint az e|iđegenitésükrevonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVII. törvény 38' $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbérĺisszegében

szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem |akás céljáľa szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről
szóIó 3512013' (VI' f0.) számí Budapest Józsefuáľos onkormányzati rendęlet 14' $ (1) bekezdése
a|apjáĺ új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méńékérőla béľlő kiválasztása során kell
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro| töľténik az aján|attétel' a helyiség béľleti
díjának mértékéta Képviselő-testülęt határozatában megállapított béľleti díjak alapján kell

megłIatźLrozni. A hatáskönel ľendelkező bizottság

a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselőel, ha a kéľelmező bér|eti díj ajánlatot tett. A
csak
akkor
térhet
testületi hatźltozatban foglaltaktól
pontja
értelmében a helyiségbéralapjául a
Képviselő-testiilet határozattlnak II. fejezet 7.
helyiségeknek a jelen határozat és a Kt' máshatározata szerint aktua|izźit beköltözhető forgalmi érték
szolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével történik

a bérleti

utcai pinceszintí helyisé gnéI a raktározási tevékenységhez tartozó szorző 6

díj meghatározása, az

%o.

A

legalább 24 hónapja béľbeađásúdán nem hasznosított, 25 MFt forgalmi értékalaÍti nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekbő| legfeljebb 50 %o-ka|

csökkenthető.

A 24.

pont szerint a fizetendő nettó béľletidíj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb' mint az
Ônkormányzat áItaItźrsashází közös és egyéb koltségként kjťlzetett összeg.

A

Képviselo-testület hatźrozatának II. Fejezet 12. poĺtja értelmébęn új bérbeadásnál, ha olyan utcai
bejáratú pinceszinti helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett béľbevételi
aján|at, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapjan számított béľletídíjon nem lehetséges, továtbbá
3-as vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékéta mindenkori közös
költség összegén kell megállapítaní.

A 14. pont éltelmébena béľlőnek vállalnia kell a helyiség felújítását saját költségen, továbbá a bérleti
jogviszony időtaltama alatt és azt követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét
semmilyen jogcímen nem követelheti az onkormźnyzattôL.

A

Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjtn a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként megťlzetni, valamint
a l7. $ (4) bekezdés alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áími.
Fentiek alapján kéręm a Tiszte|t Yárosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat
év. (...hó....nap). számú Yárosgazđálkodási és PénzÍigyíbizottsági hatáĺozat:

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi

Blzottságúgy dönt, hogy

7.) hozzáiárul a Budapest VIII., 35í{3ĺ0lN1-helyrajzi számon nyilvántartoIt, természetben a
Budapest vfiI., Koszoľtĺa. 29. szám alatt ta|á|hatő, 53 m. a|apteľiilettĺ, üres' önkoľmányzati

tulajdonú, utcai bejáratu pinceszinti helyiség bérbeadásáhozhatározott időre 2018. december 31.
napjtlig, Tőth Gézálnéegyéni vá||alkozó részére,ra|<tźtozás cé|jétra,a mindenkori ktiziis
ktiliségnek megfelelő (aiatározatÍlozata| időpontjában 17.425,- Ft/hó) összegű Áfa.val niivelt
béľletĺ+ kĺjzüzemi- és külĺjn szo|gźitatási díjak azza|, hogy a bérlőnek vállalnia kell a helyiség birtokbavételtől számított 3 hónapon belüli _ saját költségen töľténő te|jes felújításźú,továbbá,
hogy a bérleti jogviszony iďőtartama alatt és azt követően sem élhet bérbeszámítással, és a
felujítás k<iltségétsemmilyen jogcímen nem kovetelheti az onkormányzattől.

2.) amennyiben a bér|ő az l. pont szeńnti helyiség felujítását nem vállalja, vagy nem végzi el

a

bitokbavételtol számított'3 hónapon belül, úgy a béľletidíj, a bérleti szerződés megkötésének
napjźtő| 28.500,- Ft/hó + Afa bérleti + konjzemi- és ktilĺjnszolgáltatási díjak összegľe módosul.

3.) a bérleti jogviszony nem hosszabbítható meg az oĺlkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jźraszo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0|3. (VI. 20.) számú Budapest

Józsefuárosi Ônkormányzati renđe|et29. $-a a|apján, hanem az tĺjbő|i bérbeadás esetén a bérleti
díj összegéro| abizottsźtg dönt'

4.) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźban á||ő nem lakás
cé|jźraszo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20') sztłmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvadék megfizetését,valamint

a

17, $ (4) bekezdése a|apján kózjegyzo e|ott eryoldalú

kĺjtelęzettségvállalási nyilatkozat alákását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős:Kisfalu Kft Ĺigyvezető igazgatő
Hatáľidő: 2013. decembęĺ 2.
A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
honlapon
nem indokolt
hiľdetőtríblón
Budapest, 2013. november 13.
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