
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros tnkormány zat Képv
Y fuosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő: Kisfalu Kft

ELoTERJEsZTÉs
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l3. december 16-i ülésére

Tárrgyz Pelle & R Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľület, Szigony u. 34. szám alattĺ
iiľeso iinkoľmányzati tu|ajdonú nem lalľás célú helyiségľe.

Előterjesaő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készíteffe: Balogh Eľika referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tiárgyalni
A dönté s e l fo gadásáh oz e gy szeríi szav azattobbsé g szüksé ge s

Tisaelt Y érosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság !

I. E|őzmények

Az onkorm źnyzat tulajdonát képezi a.Budapest VIII., Szigony a. 34. sztlm a|atti, 36|83/0lN28 hrsz-
ú, utcai bejáratű, pinceszinti 98 m2 alapterületiĺ nem lakás célú helyiség, amely az ingatlan-
ny i|v źtntartźtsban ve n dé glátĺó e gység b esorolás s al s zerep e l.

A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzati Hánkeze|ő lľodája a fenti helyiséget 2013' november 05-én vette
biľtokba. A birtokbavéte|i jegyzőkönyv tanűsága szerint a helyiség teljes felújításľa szorul, (3)
besorolásli, raktáttozásra alkalmas'

A Pelle & R Bt. (székhely: 1083 Budapest, Szigony u.34.; cégjegyzékszám: 07-06-212605; képviseli:
Pelle Sándor ottó) kéľelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség ral<tźrozźs cé|jlárai.i.teno
béľbevételének ügyében. A kéľelemhez szükséges iľatok becsato|ásra kerĺiltek. Bérleti dij ajźn|atot a
kérelem nemtaľta|maz.

A Pelle & R Bt. jelenleg már bérel önkormányzati tulajdonú helyiséget a Budapest VIII. Szigony u.
39' szźtm a|att.

A benyujtott iratok a|apján megállapítható, hogy akére|mezo a nemzeti varyonról sző|ő 20I|. évi
CxCu. törvény 3. $ (i) bekezdés 1. pontja szerint źLttźLthatő szervezetnek minősül.

II. Á beterjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadői döntés sztikséges, amely indokolja a jelen
előterjesztést.

III. TényáIlási adatok

Avizórás helyiségre azonkormányzatkozösköltségfizetési kötelezettsége: 7.840.. Ft/hĺó.

AzIngat|an-vagyonkataszter nyilvántaĺtása szerint a36183l0lV28 hrsz-ú,98m2 alapterületű, utcai
bejáratű, pinceszinti nem lakás célú helyiség becsült éľtéke: 10.933.000,- Ft. A kérelemre történő
bérbeadás esetén, az utcai pinceszinti helyiségnél a raktáľ:ozáts tevékenységhez tartozó béľleti dij
szorző 6 Yo, az igy számitott havi nettĺó béľIeti díj 54.665'. Ft.

A Pelle & R Bt-nek a nyi|vántartásunk szeľint a Budapest VIII. Szigony u' 39. szám a|atti helyiségre
tartozásanem áll fenn, a bérlővel kapcsolatosan panasznem érkezeff.

IV. Diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

iselő-testtiletének
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Javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását a Pelle & R Bt. részére, ra|ętározts cé|jára, 54.665,- Ft/hó +

Afa bérleti- + köziizemi- és kĺilönszolgáltatási díjak összegen,hatźĺrozott időre,2019. decembeľ 31.
napjáig.

A helyiség mihamarabbi béľbeadásźtva| az onkormányzat bevételhez jut, elkerülhető a helyiség
feltörése, az illegális haszná|at és az abbó| eredő kár.

A Pelle & R Bt. jelenleg is béľel egy önkormányzati tulajdonú helyiséget, és a béľleti díj fizetési
kötelezettségének mindig határidoben eleget tesz.

V. A diintés céIja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részéte toľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó béľleti díj fedezné az orlkormányzatkozos költségét, és jelentős plusz bevéte|e is sztłrmazna,
továbbá a bérlő a helyiséget araktáĺozási tevékenységnek megfelelően kialakítja'

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormänyzat, kiadásként továbbľa is közös költség
fizetési kötelezettség teľheli és a félújíüásra szoľuló helyiség á||agatovább romlik.

Az opten Cégiar tanúsága szerint a társaság ellen végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban, tźtrsasági adó beva|lási kötelezettségének ľendben eleget tett.

A döntés pénnigyi fedezetet nem igényel.

Ahatálrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja a2014, évi bérleti díj bevételét.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ó 35/f013. (vI. 20.) szźmű rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint - önkoľmányzatí bérbeadói dĺjntésľe a
Y álrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 12. $ (1) bekezdés éľtelmében rij bérbeadás esetén a bérleti jogviszony időtaľtamáról a
bérlő kiválasztása során kell dönteni. A bérleti szerzodéshatźrozott időre és határozat|an időre köthető
meg. A (2) bekezdés ételmében a béľbeadás időtaľtamának meghatározźsźtná| a bérlő igényét is
mérlegelni kell.

A Rendelet 14' $ (1) bekezdése alapjźtn a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak
méľtékéről a béľlő kivá|asztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
töľténik az ajźn|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testtilęt hatźlrozatźlban
megállapított bérleti díjak alapján kell mefiatźtrozni. Versenyeztetési eljárás során bérbe adandó
helyiség esetében a minimális béľleti díj összegét a pá|yázati felhívásban kell megjelölni. A
hatáskörľel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-testületi határozatban
foglaltaktól csak akkoľ téľhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testtilet 248/2013. (VI. 19.) száműhatátrozattnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatĺározat és a Kt. más hatfuozata szerint aktua|izá|t
beköltözhető forgalmi éľték szolgál. A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj megjlatározása, az utcai pinceszinti helyiségben végzett ruktźrozási
tevékenységh ez tartoző szorző 6 oÁ'

A Rendelet 14. s (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyző elott egyolda|ri kötelezettségvállalási nyilatkozat aláim|

Fentiek a|apjźtn kérem a Tisztelt Yźlrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot' hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavas|at

.év. (...hó....nap). száműYárosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:



AYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

I') hozzájórul a Budapest VIII., 36183l0lil28 helyrajzi számon nyilvrántartott, teľmészetben a
Budapest VIII., Szigony u. 34. szám a|att ta|tůható, 98 m. a|apterületti, üľes, önkormźnyzati
tulajdonú, utcai bejáratú pinceszinti helyiség bérbeadásáhozhatáľozott időre, 2019. decembeľ 31.
napjźig, a Pelle & R Bt. részére, ra|<ttlrozás cé|jára, 54.665,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és
kiilönszolgáltatási díjak összegen.

f.) a bér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tlilajdonában á|lő nem lakás
cé|jára szolgáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0t3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezđése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17, $ (4) bekezdése a|apján közjegyző e|ótt egyoldalťl
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|túrásátvá||a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatő
Határidő: 2013.decemberf3.
A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe|mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. december 6.

Kovács ottó
iigyvezető igazgatő

KÉszÍľprrB: KlsraluKpr
LpÍRľa.: BALoGH ERIKA REFERENs 
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