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Tisĺelt Y árosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkoľm źnyzat tulajdonát képezi a Budapest vIII.o Auľóľa u 7 . szám a|atti, 34780l0lV2 hrsz-ú,
utcai bejźratű, földszinti, 37 m2 alapteľülettĺ nem lakás célri helyiség, amely az ingatlan-
nyilvantaľtásban iľoda besorolással szeľepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiHázkeze|ő Iľodája a fenti helyiséget 2013. május l4-én vette biľtokba.
A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség közepes (3) miĺszaki besorolású'
rendeltetésszeru hasznźtlatra alkalmas.

A Demeteľ és Buľĺó Kft. (székhely: 1084 Budapest, Fecske u. 8.; cégjegyzékszźlm: 01-09-065339;
képviseli: Demeter Béla Sándor ugyvezeto) kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség
vasáru, miĺszaki kiskereskedelemmel kapcsolatos aľuk ľaktláľozźsa cé|jára töľténő bérbevételének
ügyében. A kéľelemhez szükséges iratok becsatolásra kertiltek. A kérelem bérleti díj ajánlatot nem
tartalmaz.

A benýjtott iratok a|apjźn megállapíthatő,hogy akére|mező anemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CxCu. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źúlráthatő szeľvezetnekminösül.

II. A beteľjesztés indoko|ása

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

III. Tényállási adatok

Avizórás helyiségre az onkoľmányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 13.350.. Ft/hĺó.

A helyiség ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült foľgalmi éľtéke: 6.000.000'- Ft. A
kérelemre tĺjrténő bérbeadás esetén, az utcai fijldszinti helyiség esetében a raktár tevékenységhez
tartoző bérleti díj szorző 8 %o, az igy sztmitott havi bérleti díj 40.000.. Ft i hó + Afa.

Új berbeadesnál a Képviselő-tesfu|et248/2013. (VI. 19.) száműhatározatźnak 8. a) pontja éľtelmében
az üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettő 25 MFt alatti helyiség
esetén a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 20 %-ka| csökkenthető ' azaz a kedvezményes
bérleti díj 32.000.- Fťhó + Áfa.

Az opten CégtźLr tanűsága szerint a társaság ellen végrehajtasĹ, csőd- és felsziámolási eljárás nincs
folyamatban.

fV. Dtintés tartz|mának ľész|etes ismeľtetése



Javaso|juk a fenti helyiség bérbeadását a l)emeteľ és Buľó Kft. részére raktaľ cé|jźra hatáĺozott
időtaľtamľa,2olg. decembér 31.ig 32.000.. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és külön szolgáltatási
díjak összegen.

Javasoljuk a bérleti dij 20 o/o-kal alacsonyabb cisszegen történő megźi|apĺtźtsát a helyiség műszaki
éú|apotáraés elhelyezkedésére va|ó tekintettel, mivel így va|őszinĺĺsíthetőbb a bérbeadás.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatĺĺsa

A mielőbbi bérbe adásából befolyó bérleti díj fedezné az onkormanyzat közös költségét, és plusz
bevétele is sztrmazna, ha a kérelmező ajźn|atźtt elfogadja, továbbá a bérlő a helyiséget a raktźt
tevékenységnek megfelelően kialakítja, rendben tartja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadásként továbbra is közös költség
ťrzetési kötelezettség teľheli és a jó műszaki állapotu helyiség á||agaromlik.

A' hatźrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 2014. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénziůgyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

Az onkorményzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35lf013. (u. f0.) szźtmű rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. - a rendeletben
meghatfuozott feladat- és hatáskör megosztĺĺs szerint - önkormányzati bérbeadói döntésľe a
Y árosgazđá|kodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabźĺlyokról szóló
1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér ĺisszegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźn a bérleti díjľól új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a bérlő kiválasztása sorián kell megállapodni. Amennyiben az Önkoľmányzat részéről
töľténik az ajźn|attétel, a helyiség béľleti díjának méľtékét a Képviselő-testĺ'ilet határozatźlbarl
megállapított bérleti díjak alapjĺĺn kell meghatározni.

Új bérbeadásnál a Kt.hatźrozat 8' a) pontja éľte|mében az tires, legalább 6hónapja, de legfeljebb 12

hónapja nęm hasznosított nettó 25 MFt alatti helyiség esetén a bérleti díj önkormányzati érdekből
Iegfeljebb 20 %-kal csökkenthető.

A Kt. határozatII. fejezet7 ' pontja értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hattlrozat
és a Kt. mźs hatźrozata szerint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi érték szol'gźtl^. Ahatározat 8. pontja
a|apjén a helyiségben végeani kívánt tevékenység ťrgyelembevételével töľténik a bérleti díj
meghatźroztsa, az utcai fijldszinti helyiség esetében ruktározás tevékenységheztartoző szorző 8 %o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjátn a leendő bér|ő a bérleti szerzódés megkötését mege|őzóen
kö'teles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťtzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozata|áimi.

Fentiek a|apjźn kérem a Tiszte|t Yáĺosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatározat:

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

I.) hozzájórul a Budapest VIII., 34780l0lÁJ2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII., Auľóľa l, 7. szám a|att ta|źihatő, 37 mz alapteľületrĺ' tiľes, önkoľmányzati
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tulajdonú, utcai bejáľatu ftjldszinti helyiség bérbeadásĺáhozhatálrozottidotartamra,2019. december
31'-íg aDemeteľ éi Buľó Kft. részére , raktćr cé|jźra,32.000.- Fťhó + Áfa bérleti + köztizemĹ és
külön szolg źitatási díjak összegen.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35/f0I3. (VI. 20.) számú Budapest
Józsefuáľosi onkormányzatirende|et 14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfe|elő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjźtn kozjegyző előtt eryoldalú
ktjtelezettségvállalási nyilatkozat a|ákäsát vźi|a|ja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgató
Határidő: 2014' február 2I.
A đöntés végľehajtĺását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. februźtt 7.
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