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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I.

Előzmények

Az onkoľmányzattulajdonát képezi a Budapest VIil., 35172he|yrajzi s.zĺlmon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIil., Tavaszmező u. 6. szźnl a|atti, 45 m" alapterülehĺ, udvari

bejaľafu, fřildszinti nem lakás célúhelyiség, amely a kaputól balľa helyezkedik el.

A

Kisfalu Kft. onkormźnyzati }Jázkezďro Iľodája a helyiséget 2013. junius 26-án vette
biľtokba. A birtokbavéte|i jegyzőkĺinyv, valamint az értékbecsléstanúsága szeľint a helyiség
á||apotaközepes, (3) besorolźstl. Az ingatlanban ta|źihatő iľodą o|tozó,zllharryző és WC.

Horváth Sándoľné eryéni vállalkozó (nyilvríntaľtási szám: 3302f756; székhely: 1084
Budapest, Víg u. 30.) bérbevételikéľelmetnyújtott be a helyiség takarítási eszkcizcik
ra|<tétrozása cé|jara töľténő bérbevétele miatt. YáIla|kozői tevékenység kezdete:20|3. május
24., fő tevékenysé ge: á|ta|źnos épülettakarítás.

Béľleti đíjajariata: 10.000,- és 20.000,- Ft/hó + Afakozotti összeg.

il.

A beterjesztés indoka

A helyiség bérbeadása bérbeadói

döntést igényel, ami indokolja

a

jelen előteľjesztést.

III. Tényállási adatok

Avízóranélküli helyiség utánazonkoľmanyzat üzemeltetési ktiltség fizetésikĺitelezettsége:
5.065.- Ft/hó + Áfa.

A

35172 hľsz-ú36 m2 alapteľĹilehĺ,udvaľi bejáratil ftildszinti nęm lakás célúhelyiségnek a
GRIFTON Propeľý
źůta|2013. októbeľ 3l-én készítettIĺrgatlanfoľgalmi
Szakvéleményben megállapított foľgalmi éľtéke:6.700.000'. Ft. A helyiség bérleti dija a
forgalmi éľték100 %-ánakfigyelembevételével, a helyiségbenvégezni kívant tevékenységhez
tntoző 6Yo-os szorző alapján:33.500.. F.t + Áfa.

Kft

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Hoľváth Sándoľné eryénĺ
vállalkozĺó részéretakańtő eszkĺizök táĺolása céIjára, mivel koľábbi tapaszta|atok alapján

vélelmeżrető, hogy udvari elhelyezkedése és kialakítása miatt a helyiséget nem
rendeltetésének megfelelően, hanem lakás céljára fogja használni, továbbá az áIta|źnos
épülettakaľítói tevékenységönmagában nem igényelhet ekkora alapterĹilettÍ helyiséget
ral<ttrozźsra.

V. A döntés céIja, pénzügyi hatása

Báĺ a fenti helyiség kéľelmezó részéretĺiľténóbérbeadása esetén a

bérbeađásából befolyó
bóľlcti díj fcdezné az Önkoľmáĺyzat tizemeltetési k<iltség ter.lrét, erurek ellerréľoa lrelyiséget
nem javasoljuk bérbe adni a IV' pontban ismeľtetett okok miatt.

Amennyiben a nem ľendeltetésszerlĺhaszná|at miatt a béľleti jogviszonyt fel kellęne mondani
a felmenilő jaľulékos költségek (ügyvédi, végrehajtói stb.) az onkormanyzatot terhelik. Ezek
megtérülése sok esetben nem várhatő.

Ahatáľozati javaslat elfogadása nem befolyásolja a2013. évte tervezett béľleti díj bevételi
e|őir źnyzat

te lj

e

siilé sét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fedezetet nem igényel.

VI.

Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

Az

Önkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljĺíľa
szo|gáIő helyiségek bérbeadásĺínak
feltételeirő| sző|ő 3512013, (VI. 20.) szźtmu Budapest Józsefvaľos onkormanyzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatźnozott feladat- és hatásköľ
megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások

és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmébena felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

Az

onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jźraszolgá|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35120113. (VI. 20.) szźmu Budapest Józsefváľos onkormanyzatí renđe|et|4.
$ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak mértékérőla bérlő
kiválasztása sorĺĺnkell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részérőItortéruk az
aján|attéte|, a helyiség béľletidíjának mértékétaKt. hatáĺozatban megállapított bérleti díjak
a|apjźn kell meghatározni, A24812013. (VI. 19.) szźtmu Képviselő-testiilet határozatának|I.
feyezet7. pontja értelmébena helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és aKĺ
más hataľozata szerint aktlJaliztLIt bekĺiltöżrető foľgalmi éľtékszolgál.

A

helyiségben végezni kívĺínttevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj
meghataľozása, amely a|apjan az udvari bejáratí fdldszinti helyiségben tclrténő rak<táĺozás
tevékenységhez tartoző szorző 6

A

oÁ.

Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjan a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkdtését

megelőzoen köteles a bérbeadónak3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
a 17. $ (4) bekezdés alapjan közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvá|Ia|ásínyilatkozata|áími.

megťlzetni, valamint

Fentiek alapjan kérem a Tísńe|t Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
đöntésétmeghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat
év. (...hó....nap). szám(lYárosgazdálkodási

és Pénnigyi Bizottságihatźnozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul hozzd a Budapest
VIII., 35|72 helyrajzi szĺĺmolnyilvántaľtotĹ, tetmészetben a Budapest VIII., Tavaszmező u.
6. szźlm a|att ta|á|hatő, 45 rŕ alapteľületű, üres, önkormĺányzati tu|ajďonú, udvaľi bejźnatÚ,
földszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadásához Hoľváth Sandoľnéegyéni vá||a|koző
t észéte,

takar ítő e szkĺj zĺj k taĺo l ás a

c é|j ar

a.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Határ.idő: 2013. decerrrbeľ 2.
A dĺintésvégĺehajtásátvégző szęrvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe|mőďjáľa
honlapon
nem indokolt
hirdetőtáblrĺn
Budapest, 2013. novembeľ 12.

Tisfelettel:
Kovács ottĺó
IJgyvezető ígazgatő
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