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I. Előzmények

Az Önkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 24. szćtm a|atti,
36421t0/N25 hrsz-ú, utcai bejáratu, füldszinti' 26mf alapteľiiletrĺ nem lakás célú helyiség, ame|y az
ingatlan-nyilvántartásban üzlet besoľolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzatiĘázkeze|őIrodźtjaa fenti helyiséget 2012' o|<tőber l2-énvette birtokba.
A biľtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség kisméľtékiĺ felújításľa szorul, jó (4)
besorolású, rendeltetéss zeru használatra alkalmas.

Az ACHIM-YILL Kft. (székhe|y: I|96 Budapest, Achim András u' 10/B.; cégjegyzékszám:0|-09-
948934; képviseli: Zasz|avik Ervin Károly ugyvezető) kéľelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti
helyiség iroda cé|jźra történő bérbevételének ügyében. A kérelemhez szükséges iratok becsatolásľa
keriiltek. A kérelem 26.000.- F't + Áfďhó béľletidíj ajánlatottarta|maz.

A benyujtott iratok a|apján megállapítható, hogy akére|mezó a nemzeti vagyonról sző|ő }DII. évi
CxCu. töľvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja szerint át|źtható szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbęadői döntés szükséges, amely indokolja a jelen
előteľjesaést.

III. TényáIlási adatok

Avízőrźs helyiségre az onkoľmányzatközösköltségfizetési kötelezettsége: 4.056.. Ft/hó.

A helyiség ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántaľtott becsült forgalmi értéke: 5.518.000,- Ft. A
kérelemre töľténő béľbeadás esetén, az utcai ftjldszinti helyiségnél, az iroda tevékenységhez taĺIoző
bérleti dij szorző 8 %o, azigy számitott havi bérleti díj 36.787.- Ft + Afa.

A 248/2013 (VI. 19.) szttmű Képviselőtestiileti hatźrozat 8. a) pontja alapján az üres, |ega|ább 12
hónapja, de legfeljebb 24 hónapja nem hasznosított nettő 25 Millió Ft alatti bérleti díja önkormányzati
éľdekből legfeljebb 30 %-ka| csökkenthető, azaz acsökkentett bérleti díj 25.751.- Ft + Áfa.

Az opten CégtźLr tanúsága szerint a társaság ellen végrehajtási-, csőd- és felsziámolási eljáľás nincs
folyamatban.

Táľsasági adó bevallási kotelezettségének rendben eleget tett.

IV. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése



Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az ACHIM-VILL KÍt. részére iroda cé|jára, határozott
időtaľtamľa,2078. decęmber 31-ig 26.000.- Fťhó + Áfa béľleti + közüzemi- és külön szolgáltatasi
díjak összegen.

V. A dtintés célja, pénzÍĺgyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére tcjľténő béľbeadását' mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzatközos költségét, és plusz bevétele is szźrmazna, toválbbát
a bér|ő a helyiséget az irodatevékenységnek megfelelően kialakítja, rendben taľtja.

A kérelmező bérleti díj ajźnlata kedvezőbb, mint a kedvezményes bérleti díj, ezért az Onkormáĺyzat
bevételét növeli az ajźn|at elfogadása.

Amennyiben nem adja bérbe a he|yiséget az onkormtnyzat, kiadásként továbbra is közös költség
fizetési kötelezettség teľheli és a jó műszaki állapotu helyiség á||agaromlik.

A hatźtrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkoľmányzat 2074. évi bérleti díj
bevéte|ét.

A helyiség bérbeadása pénzngyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

' Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ó 35/2013. (VI. 20.) szźmű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatźlrozott feladat- és hatáskör megosztiís szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y árosgazdźikodási és Pénzü gyi B izottságot j o gosítj a fel'

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az e|id,egenítésükre vonatkozó egyes szabáIyokľól szóló
1993. évi LxXuII. töľvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rende|et 14. $ (1) bekezdése a|apján a bér|eti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
ménékéľől a bérl'ő kiválasĺása során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő|
töľténik az ajtn|attétel, a helyiség bérleti díjĺának méľtékét a Képviselő-testtilet hatźrozatábarl
megállapított bérleti díjak alapjĺán kell meghatározni, A haüískönel rendelkező bizotĺság a bérbeadói
döntés meghozata|akoľ a képviselő-testiileti haÍározatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testtilet 24812013. (VI' 19.) számű határozatźnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbéľ a|apjźul a helyiségeknek a jelen hatĺározat és a Kt. más határozata szęrint a|<tua|izźltt
beköltözhető forgalmi érték szo|gál. A határozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység ťrgyelembevételével történik a bérleti díj meghatĺáľozása, az iroda tevékenységhez tartoző
szorzó 8 %o.

A Képviselő-testi'ilet 248/20|3 (VI. l9.) számú határozatźnak II. fejezet 8. a) pontja a|apjźn az üres,
legalább 12 hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított nettő 25 Millió Ft a|atti helyiség
ęsetén a fenti sz,orr,ők érvényesítendők azza|, hogy a béľleti díj önkormányzati érdekból legfeljebb
30 %-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. s Q) bekezdés a|apjaĺl a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni,valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozata|źúrni.

Fentięk alapjźn kérem a Tisne|t Yźtosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot' hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yélrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



I.) hozzdjáľul a Budapest VIII., 3642|/0lN25 helyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest ü[.o Somogyi Béla u. f4. szám a|att ta|á|hatő, 26 m. a|apterilettĺ, üľes,
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű fijldszinti helyiség bérbeadásáhozhattrozott idótartamra,
2019. december 31-ig az ACHIM.VILL Kft. részére, iroda cé|jfua,26.000,- Ft/hó + Áfa bérleti +
közüzemĹ és külön szo|gźůtatási díjak összegen.

2.) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásĺának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) szttmű Budapest
Józsefuiáľosi onkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bckczdésc alapján 3 havi bóľlcti díjnak mcgfclclő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjén közjegyző előtt egyoldalú
kĺjtelezettsé gváll alási ny I|atkozat a|áir ásźú váll alj a a l eendő bérlő.

Felelős: Kisfa|u Kft ügyvezető igazgatő
Hataľidő: 2014, februfu 2I.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nęm indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 20|4. februźtr 7.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezeto igazgató
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