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Tisĺelt Y źtrosgazdátlkodási és Pénziigyi Bizottság!
I. Előzmények

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest vIIr., Vajda P. u. 7.13. (Vajda P. u. 9.) szám a|atti,
387ggt7lV141ľľsz-il, utcai bejaratu, ft)ldszinti 27 mf alapteľĹiletíĺnem lakás célúhelyiség, amely az
ingatlan-nyilvántaľtásban üzlet besorolással szerepel.

A

Kisfalu Kft. onkoľményzati Hźnkeze|o Iľodája a fenti helyiséget 20|2. március 29-én vette
biľtokba. A birtokbavéte|i jegyzókönyv tanúsága szerint a helyiség fe|újítandó' (4) besoľolású,
rendelteté s s zeru hasznźtlatľa alkalmas.

Az Arany-Anker Kft. (székhely: 1089

Budapest, Vajda P. u. 9. fszt. 4.; cégjegyzékszźm:0I-09-

879484; képviseli: Gondos Judit) béľbevételikérelmet nyujtott be
ra|<tźrozás céljźna.A kérelemhez szükséges iratok becsatolásľa keriiltek.

Bérleti đijajźn|ata:15.000,- Ft/hó

A benýjtott iratok
CXCVI. töľvény 3.

+

a Kisfalu Kft-hez iroda

és

Áfa.

a|apjźn megállapítható, hogy akére|mező a nemzeti varyonról sző|ő
$ (1) bekezdés 1. pontja szerint źtt|źtthatőszeľvezetnek minősül.

20|I. évi

II. A beteľjesztés indokolása

A

nem lakás célúhelyiség bérbeadáshoz bérbeađóidcintés szükséges, ami indokolja a jelen

előteľjesztést.

Itr. Tényállási adatok
Avizőráshelyiségre az onkoľmányzatközös

Az

költségfizetési kötelezettsége:

f,40l'-t!!

Arany-Anker Kft. kéľelmező a Budapest VIII., Vajda P. u. 9' szźlm a|att mźtr bérel egy
önkormányzati .tulajdonú helyiséget, amelyre a Díjbeszedési Csopoľt nyi|vántartźlsa szerint 2013.
október 3 I. napjźig(könyvelési|eg |ezátĺt hónap) nem áll fenn díjhátraléka.

A

Gľifton Pľoper|y Kft. f0I2. október 16-źtn készített és 2013. novembeľ Iz-én aktua|izá|t
éľtékbecsléseszerint a38793/7\NI4I hĺsz-tl,27 m2 a|apterülettí, utcai bejáratu, fiildszinti nem lakás

célúhelyiség foľgalmi éľtéke:4.000.000'- Bt. Az iroda és utcai bejáratu fijldszinti helyiségben
történő raktźľozźlstevékenységhęz tartoző bérleti díj szorző 8 %o, az igy szźtmitott havi nettó bérleti díj
26.667,-Ft.
onkormányzati érdekbó| a 25 MFt foľgalmi értéketel nęm érő helyiség esetében, amennyiben a
helyiség legalább 12, de legfeljebb 24hőnapja nem került bérbeadás útjĺánhaszrosításra, a béľletidíj
30 %-ka| csökkenthető. A csökkentett havi nettó bérleti díj |8.667,-Ft.

IV. Dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az Arany-Anker Kft. részére,hatźrozoÍt
időre 2018. december
+
31. napjáig, iroda és raktár cé|jára, |8'667 ,- Ft/hó
Afa béľletĹ,közij.zemi- és különszolgáltatási díjak
összegen.

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmezó részére történő béľbeadását, a30 %o-ka| csökkentett bérleti díjon,
mivel a helyiségľe a birtokbavétele óta nem volt éľdeklődés.A mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti
díj fedezné az Önkoľmányzatközös költségét, és plusz bevétele is szźrmazna,tovźtbbä a bérlőjelölt a
helyiséget karbantartaná, aĺnak źů|aganem romlana. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az
onkoľmány zat, kiadásként továbbra is közös kdltség fizetési kötelezettség terheli.

Nem javasoljuk a béľlő által ajánlott 15.000,- Ft/hó + Áfa összegÍĺ bérleti díjon töľténő bérbeadást,
tekintettel aľra, hogy a 30 %o-os csökkentéssel is jelentős méľtékűkedvezméný biztosit az
Önkormányzat.
V. A diintés célja' pénzĺigyihatása

Az opten

CégtźLÍtanúsága szerint a tttrsasźtg ellen végrehajtási., csőd- és felszámolási eljáľás nincs
folyamatban, társasági adó bevallási kĺjtelezettségénekrendben eleget tett.

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

A

határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja

eloir źtny zat

te lj

a 2013. évre tervezett bérleti díj bevételi

esülését.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľaszotgźt|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. 20') szźtmű ľendelet 2. s (1) bekezdése éľtelmébena Kt. - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkoľmányzati bérbeadói döntésre a

A lakások és helyiségek béľletére,valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról sző|ő 1993' évi LXXVII. törvény 38' $ (1)

Yźnosgazdát|kodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

bekezdése értelmében a felek a helyiségbérösszegében szabadon állapodnak meg.

Az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltéte|eiről
sző|ő 3512013. (u. f0.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rende|et 14. s (1) bekezdése
a|apjźn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékérőla bérlő kivźůasztásasorán kell
megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő|történik az aján|attétel, a helyiség bérleti
dijának méľtékéta Képviselő-testiilet határozatátban megállapított bérleti díjak a|apján kell
meghatározni. A Képviselő-testtilet hatźrozatttnak II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér
a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hatarozat és a Kt. más hatźrozata szerint a|<ua|izáůt beköItözhető
forgalmi értékszolgál. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés megýozata|akor a

képviselő-testĺileti határozatban foglaltaktól csak akkor téľhetel, ha a kérelmező bérleti dij ajźtn|atot
tett.

A helyiségbenvégezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik
irodai és raktáĺozźtsi(utcai fiildszint) tevékenységhez tartoző szorző 8

a bérleti díj meghaüározá$a, az

%o.

A

nettó 25 MFt forgalmi éľtéketel nem érő, |ega|źlbb If, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított
helyiség esętében a bérleti díj önkormányzati érdekbő|3O %-ka| csĺjkkenthető.

A

Rendelet 14' $ (2) bękezdés a|apjátn a leendő bér|ő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfeleló <isszeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyllatkozatalrálrni.

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

I.) hozzĺźjárula Budapest VIII', 38793l7lN|41 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a

Budapest VIII., Vajda P. u. 7-13. (Vajda P. u. 9.) szám a|aÍtta|źlhatő,27 m, a|apteľületĹĺ, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratí Íłjldszintenelhelyezkedő üz|ethelyiség bérbeadásához
határozott időre 2018. december 3I, napjáig, a Aľany.Ankeľ Kft. részére, iroda és rakttlrozás
céIjźra,|8.667,- Ft/hó + Áfa bérleti-, konjzemi- és kül<jnszo|gát|tatási díjak összegen.

2.) abér|eti szerződés megkĺĺtésénekfeltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźban á||ó nem

lakás

cé|jttra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (vI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése aIapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvadék megťlzetését,valamint

a I7. $ (a)

bekezdése alapján közjegyző e|ott egyoldalú

köte lezettsé gvál lalás i ny i|atkozat altńr t.sźúvál l alj a a leendő

b

éľlő.

Kisfalu Kft üg1rvezeto igazgatő
2013. decembęr 02'
A dĺjntésvégrehajtását végzó szervezeti erység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt
hiľdetőtáblán
honlapon
Felelős:

Hatáľidő:

Budapest, 2013. november 14.
Tisztelettel:

Kovács ottĺó
ugyvezető igazgatő
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