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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. dęcęmber 16-i ülésére

Tĺĺľgy: Bíró Geľgő, Szőke Dániel Bogdán és Szőke Dávid béľbevételi kéľelme a Budapest
VIII.' Vas u. 7. szám alatti üľes tinkormányzati tulajdonú he|yĺség vonatkozásában

Előterjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ugyvezető igazgatő
Készítette: Kubát Sandorné ľeferens
A napiľenđet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A döntés elfo gadás áh oz e gy szeru szav azattöbbsé g szüksé ge s

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Előzmények

Az onkormáĺyzattulajdonát képezi a Budapest v[I.' 36503l0ĺN22helyajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Vas u. 7. szám alatti,99 m2 alapteľülettĺ, utcai bejtrattl, pinceszinti
(alagsori) helyiség. Az ingat|annyilvántartásban egyéb helyiség besorolású.

A Kisfalu Kft onkormźnyzatiHázkeze|ő Iľoda a helyiséget 2012.mfucfus 12-én vette biľtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanrisága szeľint a helyiség műszaki állapota jő (4), csekély méľtékű
felújítást igényel' Rendeltetés szeru használatra a|kalmas.

A helyiségre bérbęvételi kérelmet nyújtott be Bíľó Gergő Dániel fotogľáfus, Szőke Dániel Bogdán
rajz,- és vizuális kommunikácĺó tanáľ és Szőke Dávid Andľás díszítőfestő, akik a helyiséget
ktiziisségi művészeti alkotóműhe|y, műteľem és galéria céIjára kívánják használni. Yá|Ia|ják a
helyiség saját költségen töľténő fe|i$itástt,4 hónapon belül, ezét kéńk a bérleti díj közös költségen
való megállapitását. Tekintettel arra' hogy kezdő művészek, kérik az óvadék fizetési kötelezettséget 1

hónapban történő megállapítását.

A kéręlęmhez becsatolásra keĺültek a végzettséget igazolő bizonyítványok másolatai. A kérelęm
béľleti dij aj tn|atot ĺem tarta|mazott.

II. A beteľjesztés indoka

A helyiség béľbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely indokolja a jelen előteľjesztést.

III. Tényállási adatok

A vizőrźs helyiség után az oltkormányzat közös k<iltségfizetési kötelezettsége:
15.840,- Ft/hó + Áfa.

A 365O3lOlN22 \lrsz-u, természetben a Budapest, Vas u. 7 ' szám a|atti 99 m2 alapteľületű' utcai
bejfuatu pincehelyiségre a GRIFTON Property Kft. á|tal 2013. november 15-én készített
Ingatlanforgalmi szakvéleményben megállapított forgalmi érték: 11.100.000,- Ft. A bérleti díj
megá|Iapíttlsa a nyilvántaľtási érték 1'00 %o-ának figyelembe vételével keľĹilt megállapításra. A
helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző bérleti dij 6 %, azaz 55.500,- Ftĺhő + Afa.

Ú3 berbeadásnál, ha olyan utcai bejźratu, vagy pinceszinti, vagy udvaľról megközelíthető helyiség
kertil béľbeadásra, amelyre legalább egy éve nem éľkezett bérbevéte|i ajtn|at,4-es, vagy annál
alacsonyabb kategőnába besoľolt állapotu, a bérleti díj méltékét a mindenkori közös költség összegén
kell megállapítani.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Javasoljuk a fenti helýség bérbeadását Bíľó Geľgő Dániel, Szőke Dániel Bogdán és Szőke Dávid
Andľás részére hatátozott időre,2019. december 31-ig, közösséqi művészeti alkotó műhely. műteľem



és galét|a, cé|jára, a mindenkori közös költség összegének megfelelő béľleti díj (elenleg: 15.840,-
Ft/hó) + Afa + közüzemi- és ktilönszolgáltatási díjak összegen'

A bérlőtársaknak vállalniuk kell a helyiség felujítását saját költségen, továbbá a béľlęti jogviszony
időtartama alatt és azt követően sem élhetnek bérbeszámítással, és a felujítás költségét semmilyen
jogcímen nem követelhetik az onkormány zattő|.

Nem javaso|jllk az óvaĺĺék l havi összegľe föńénĺi méľséklését, tekintetÍe| arra', hogy a héľ|eti díj a
mindenkori kozös koltség ĺisszegén lett megállapítva, és így nem jelenthet aránýalanul nagy terhet a
leendő béľlőtársak részére.

V. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

Az Önkoľmtnyzatnak éľdeke a régőta i.iresen álló pincehelyiség mielőbbi bérbeadása, meľt az így
befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzatnak a közös költség ťlzetésí kötelezettségét, továbbá plusz
jövedelme is kęletkezik. A bérbeadással hosszú távon a folyamatos bevétel biztosított.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 2074. évi bérleti díj
bevétęlét.

A helyiség bérbeadásának engedélyezése pénnigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 3512013. (VI. 20.) sztmí Budapest Józsefuáros onkormányzati rende|ęt (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat. és hatáskör megosztás szerint _
önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

Az onkoľmtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szoLő 3512013. (VI. 20.) szźmtĺ Budapest Józsefuáros onkormányzati reĺde|et 14. $ (1) bekezdése
a|apjtn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a béľlő kiválasztása során kell
megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő| töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti
díjának métékét a Képviselő-testület határozatában megállapított béľleti díjak a|apján kell
meghatźĺrozni. A24812013. (VL I9.) sztmű Képviselő-testiilet határozatźlnakII. fejezet7. pontja
értelmében a helyiségbér alapjául a helyíségeknek a jelen hatźlrozat és a Kt. más határozata szerint
aktua|izźL|t beköltözhető forgalmi éľték szo|gái. A helyiségben végezni kívánt tevékenység
ťrgyelembevételével történik a bérleti đij meghattlrozása, amely a|apjźn a művészeti, mĺĺterem és
ga|énatevékenységhez tartoző szorző 6 %o.

A Képviselő-tęstĺilet határozat'tnak II' fejezet 12. poĺtja értelmében új bérbeađásnál, ha olyan utcai
bejáratil, vagy pinceszínti, vagy udvarról megkozelítheto helyiség kerĺil béľbeadásľa, amelyľe legalább
egy éve nem érkezett bérbevétę|i ajźn7at, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont a|apján számitoÍt
béľleti díjon nem lehetséges, továbbá 4-es, vagy annál alacsonyabb kategőitba besorolt állapotu, a
bérleti díj mértékét a mindenkori közos kciltség összegén kell megállapítani.

A Képviselő-tęstület határozatźnak II. fejezet 14. pontja értęlmében a 12' pont a|apjźn történő
bérbeadáskor a bérlonek vállalnia kell a helyiség felújítását saját költségen, továbbá a bérleti
jogviszony időtaltama alatt és azt kĺjvetően Sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás kĺiltségét
semmilyen jogcímen nem követęLhęti az onkormányzattól.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjttn a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését megelózően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni' valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalri kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áími. A 14.

$ (4) bekezdés éľtelmében a hatáskörľel ľendelkező bizottságjogosult (2) bekezdés szerinti óvadék
összegének mérsék]ésér e ; vagy elengedésére.



Fentiek a|apjáĺ kérem a Tisztęlt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

E:altá.ľozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yźrosgazdćllkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hazzcijárul a Bucĺapest VIII., 36503l0ĺNf2 helyrajzi számon nyilvánta.rtot't, természethen a
Budapest VIII., Vas u. 7. szám alatt ta|áLhatő,99 Íť alapterĺilettĺ, üres, önkormányzati tulajdonú,
utcai, pinceszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához Bírő Geľgő Dániel, Szőke Dániel
Bogdán és Szőke Dávid Andľás részére hatźtrozott idóre, 2019. december 3l-ig kiiztisségi
míĺvészeti alkotómĺĺhely, míĺterem és galéľĺa cé|jíra, a mindenkori közös kĺiltség összegének
megfelelő bérleti díj (elenleg: 15.840,- Fü/hó + Afa + közüzemi- és kiilönszolgáltatási díjak
összegen.

2. a bérlőtarsaknak vállalniuk kell a helyiség felújítását saját költségen, továbbá a bérletijogviszony
idotaľtama alatt és azt követően sem élhetnek bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen
j ogcímen nem követelhetik az onkormány zattő|.

3. nem jarul hozzá az óvadék összegének mérsékléséhęz.

4. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában tt||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiról szóló 35l20I3, (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 haví bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I7 ' $ (4) bekezdése a|apjźn kózjegyzo előtt eryoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|áirásźúvá||a|jaa|eendőbérlők.

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezetó igazgatőja
Hatátridő: f0 13 . december 23 .

A dtjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslata a közzététe| módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. decęmber 05.
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