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Tisztelt Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az Önkormźnyzat tulajdonát képező Budapest VIII., Práteľ u. 30.32. szám alatli épületben
ta|á|hatő 35696ĺ0lN57 llĺsz-íl teremgarázsban találhatő 12. számú gépkocsi.beátló helyre
Peývás Attila hatétrozat|an idore szőlő, 30 napos felmondási idő kikötésével bérleti
szeruődést kötött 2012. szeptember 10-én. Bérleti joganak 2014. marcius 31-én töľténő
átruházásźra vonatkozóan Boros Dórával közcis kérvéný nyujtott be (ikt.szám: HB-
15012/20|4). A kérelemben leíľjfü, hogy a bérleti jogot Boros Dfua 20|4. április 01-tő1
kívanja átvenni.

il. A beterjesztés indokolása

A bérleti jogviszony átrvhźzása bérbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen
előterj esztés beterj esztését.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi nettó bérleti díj előírás: 8.840,. Btĺhő.

Nyilvántaľtásunk szerint a bérlőnek 2Ol3.december 31. napjáigbéľleti díjhátĺa|éka nincs.

Az éptiletben l9 db gépkocsi-beálló hely van, amelyre a teljes közös költség összege: 62.920,-
Ft/hó.

Az onkoľmanyzat á|ta| 1 db gépkocsi-beálló helyre ťlzetętt köz<is kĺiltség összege:
3.312,-Ftĺhő.

A 3569610lN57 hľsz-on nyilvĺĺntaľtott 788 m2 a|apterĺilettĺ teremgarźzs nyi|vlíntaľtási értéke:
34.778.000'- Ft, amelyből 1 db gépkocsĹbeáltó helyľe eső nyilvántartásĺ érték 1.830.42|,-
Ft. A bérleti díj a nyilvántaľtási érték |00%-nak figyelembevételével kerĹil megá||apitásra. A
helyiségben végezru kívant (gépkocsi beálló) tevékenységhez tartoző szorző 6%o, azaz a
számítottbérleti díj9.152,. F.t/hó + Áfa.

Az épíi|et nem f,lzető paľkolási övezetben helyezkedik el.

Iv. A dtintés t.artallmának ľészletes ismeľtetése
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Javasoljuk a fęnti címen lévő épület teremgarázsában Iévő 12. szźlmu gépkocsi-beálló hely
bérleti jogának źltadását Boros Dóľa magánszemély részére a jelenleg hatályos bérleti
szerződésben foglalt fęltételekke\,g.,!'52,- Ft/hó + Áfa bérletĺ díj megállapítása mellett.

A bérleti jogviszony átvételę kapcsán Boľos Dóra magánszemély 6 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő, azazbrutto 69.740,- Ft ĺisszegű szeľződéskötési díj megfizetésére kötelezett.

Javasoljuk, hogy a Bizottság a kozjegyzői okirat készítési kötelezettségtől tekintsen el a
béľleti díj mértékére tekintettel.

V. A döntés célja' pénziigyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helýség további bérbeadását a bérleti jogot átvenni szźndékoző Boľos Dóra
magánszemé|y részere, mert ebben az esetben az onkoľmányzat továbbra is, folyamatosan
bérleti díj bevételhez jut, amelyből fedezhető a helyiség közös költsége, tovźhbá a
szerződésk<itési díj plusz bevételt jelent.

Jogi képviselőnk tźĄékoztatása szerint a bíľóság más ęsetben ítéletében elismeľte a bérleti jog
átruházását annak ellenére, hogy a bérleti jogot átvevő kérelmező, a bérleti szeľzodést nem
kötötte meg aZ onkormrínyzattal. Ezért javasoljuk a hozzájáru|ás kiegészítését aÍTa
vonatkozóan, hogy a hozzájárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő
kéľelmező a béľleti szęrzodést megköti. Ennek meg nem töľténtéig a hatźnozat
meghozatalának időpontjttban érvényben lévő bérleti szerződés szerinti bérlőt ismeľi el
béľlőként a bérleti szeľződésben foglalt feltételek szerint.

A helýség béľleti jogának átrahźnásapénzügý fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogađása kedvezően befolyásolj a a2014. évi bérleti díj bevételét.

VI. Jogszabályĺ köľnyezet ĺsmertetése

Az onkormányzat fulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI.20.) szttmuBudapest Józsefuáros onkormányzatirendeIet2.
$ (1) a Kt. - a rendeletbęn meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeint _
önkoľmrínyzati béľbeadói dontésre aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

Az 1993. évi LXXVIII. tV. 42. $ (1) bekezdése alapján a bérlő a helyiség bérleti jogát a
bérbeadó hozzájáruIasával másra źltruhźzhatja, elcserélheti, vagy a helýséget albéľletbe

1phatja. Az eľľe vonatkozó szerzódést irásba kell foglalni. A (2) bekezdés szerint
onkormĺĺnyzatí he|ýség esetén a hozzájárulás feltételeit önkormányzati rendeletben kell
meghatźrozni. A hozzě$áruIás nem tagadhatő meg, ha a cserélő féI az ĺlnkoľmányzat
rendeletében meghatározott feltétęleket vźi|a|1a.

A Rendelet 19. $ (2) bekezdése értolmébon a bérbeadói hozzájárulásról vagy annak
megftagadásáról a Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság dönt. A 19. $ (3) bekezđése
ételmében a bérbeadói hozzájźlrulás feltételeként kiktĺthető, hogy a bérlőnek vállalnia kell,
hogy a szerződésmódosítástól kezdve megťĺzeti az újonnan megállapított béľleti díjat.

A 20. $ (1) bekezdés éĺtelmében a bérbeadói hozzájźrulźlsról való ný|atkozat - abér|ó á|ta|
harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a bérlő kérelmére adható ki. A bérbeađói
hozzźĘ źlru|ásró l elő zete s nyi latko z at i s adható.

A (2) pont alapján a bérbeadói nyilatkozat kiadźsa előtt a bérlőtől és a béľbeadói
hozzájźra|ással érintett haľmadik személytől nyilatkozatot kell kéľni, hogy vállalják-e a
bérbeadó álta| _ a felhívással egyidejűleg - közölt fęltételek teljesítését.

A kérelem elbírálásakor a béľleti díj megállapítása a Rendelet 14. $ (1) bekezdése, és a
248/20|3. (VI. 19.) számuKépviselő-testtiletihatározatszerinttöľténik. A24812013. (VI. 19.)

szźlmíl Képviselő-testtilet hatérozatćnak 7. pontja alap1án a helýségbér a|apjfu| a

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



helyiségeknek a jelen hatérozat és a Kt. más határozata szerint aktualizáIt bek<jltözhető

forgalmi értékének 1OO Yo-a szo|gźll. A Képviselő-testĺileti határozat II. fejezet 8. a) pontja
értelmében, a helýségb en végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti
díj meghatátozása. Ahatározat 8. pont alapjrán a garźas tevékenységhezhrtoző szorző 6 oÁ.

A Rendelet 2|. $ (1) bekezdése a|ap1án bérleti jog źltruházésa esetén a bérbeadó

szeľződéskĺjtési díjat jogosult felszámítani, amelynek méľtéke a bérleti jogviszony
fennállásának várható időtartama alapján keľül meghattttozásra. A díj mértéke hatáľozatlan
ideju szerzodés esetén hat havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg.

A Rendelet 19. $ (3) d) pontja aIapján a béľlő a bérleti szerzóđés megk<ĺtését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díj osszeget óvadékként megfizetni.

A Rendelet 17. $ (5) bekezdése alapján a kozjegyzői okiratot az a|ábbi esetekben nem

szükséges elkészíttetni:
a) Ingyenes vagy kedvezményes bérbeadás esetén, ha a bérleti díj AFA nélktili havi összege

nem éri el a 20.000,- Ft-ot,
b) A Íizetendő bérleti díj nem haladja meg a helyiség után tulajdonosként ťlzętett közös és

egyéb kĺiltségek havi összegét,
c) A Varosgazgálkodási és Pénzügý Bizottság egyedi döntése alapjan.

A Gazdasági, Keľületfejlesztési és Közbeszętzési Bizottság 30712009. (III. 03.) számtl
hatźrozatának 3.) pontjában úgy dont<itt, hogy a Budapest, VI[. Práter v 30-32. szám a|atti

35696 hľsz-ú Társashźz tercmgarázsában lévő gépkocsi beálló helyeket, tźrolőt és tároló-
rekeszeket hatályos bérbeadási rendeletben és képviselő-testtileti döntésben foglalt
rendelkezések szerint kell, határozat|an időtartamľa, 30 napos felmondási idővel bérbeadás

utjéĺn hasznosítani úgy' hogy a béľleti díját minimum a rájuk eső k<izĺis kĺiltségen kell
megállapítani, amennýben a szźlmítottbérleti dij azt nem halađja meg.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti jog átruházásáva| kapcsolatos
dontését meghozni szíveskedj en.

Határozatljavaslat

év. (...hó....nap). száműYtlrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzójárul a Pelyvás Attila magźnszeméIy źlta| béľelt Budapest vIII.o 35696l0lN57
he|ytajzi számon nýlvántaľtott, természetben a Budapest vI[.' Práter u. 30-32. szám

alatti épületbęn kialakított teľemgaľázsbarl a |2. sz.ánrĺ gépkocsi-beálló bér{eti jogárrak

átruházásához Boros Dóra magánszemély részéte, határozatlan idejri béľleti szerződés
megkötéséhez30 napos felmonđási idővel 9.152,. Ft/hó + Áfa bérletĺ díj mellett.

2. a jelen határozat 1. pontja szerinti bérleti szęrzódés megk<itése elott Boros Dóra
magánszeméIy 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegrĺ, azaz 69.740,- Ft
szeľződésktitési díj at köteles megfizetní.

3. az onkormányzat tulajdonában álló nęm lakás céljáraszo|gtlő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) sztlm,íBudapest Józsefuáros onkormányzati rendelet
17. $ (5) c) pontja aIapjtn eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kĺjtelezettségvźllla|ő
nyilatkozatmegtételétől a bérlęti díj mértékéľe tękintettel.

4. a bérbeađói hozzäjárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő Boros
Dóľa a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz a szerzódéskötési đíjat megfizeti,
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a bérleti szetzodést aláirja, Az Ônkoľmányzat ezek megt<iľténtéig Pelyvás Attila
magánszemély bérlőt ismeri el bérlőként az éwéĺyben lévő bérleti szerződésben foglalt
feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja
Határidő: f0I4. február 2t.
A d<intés végrehajtástńvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. február 7 '

honlapon

Tisztelettęl:

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő

KÉszÍrprrp: Ksr.l.ruKľr
LpÍąľ,c': KĺvesÁNsZKI-KNoPF DńN,q. REFERENS 
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