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Tisztelt Y ár o sgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzattulajdonát kĘezia Budapest M[., Bľódy Sándoľ u.3f. számalatti,36496/0lN2
hĺsz-ú, utcai bejaľatu, pinceszinti, 2|5 m2 alapterü|ehĺ nem lakás célú helyiség, amely az ingatiran-
nyilvźntartásban ľaktáľ besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|őkodája a fenti helyiséget 2008. május 28-ánvette birtokba.
A biľtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség ľossz (2) műszaki besorolású. A helyiség
vonatkozásában több mint egy éve bérbevételi Ąán|at nem éľkezett. A helyiség rendeltetésszerű
haszná|atra alkalmas'

A P.T.I. Investments Kft. (székhely: 1084 Budapest' József u. 3I.2. ęm. 5.; cégtregyzékszám:01-09-
947110; képviseli: Puskás András Tibor ügyvezető) kéľelmęt nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti
helyiség raklározási tevékenység cé|jára töľténő béľbevételének ügyében. A kérelemhez szĹikséges
iratok becsatolásra kerültek. A kéľelem 25.800.- Ftlhó + Áfa béľleti dij aján|atottartalmaz.

A benyújtott iratok a|apjźn megállapítható' hogy a kéľelmező a nemzeti vagyonról sző|ő 2O1|, évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1' pontja szerint źú|áthatő szeľvezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szĺikséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényállĺĺsi adatok

Avizőrźs helyiségre azÖnkotmtnyzatközösköltségfizetési kötelezettsége: 48.265.- F,t/hó.

A helyiség a Grifton Propeľty Kft. által 2OI4. február 10-én készitętt értékbecslése a|apjánbecsült
forgalmi értéke: 15.400.000,- Ft. Az utcai pinceszinti helyiség esetében a ra|<tár tevékenységhez
tartoző béľleti đíj szorzó 6 %o, az így számitott havi bérleti díj 77.000.- Ft/hó + Áfa.

A legalább f4 hőnapja nem hasznosított, 25 MFt forgalmi értéket el nem érő helyiség esetében a
bérleti díj önkormányzati érdekből 50%-ka| csökkenthető. Az így csökkentett béľleti díj 38.500,-
Ft/hó + Afa.

Új bérbeadĺsnál, ha olyan utcai bejáratípinceszintí helyiség kerül béľbeadásra, amelyre legalább egy
éve nęm érkezętt bérbevételi aján|at, továbbá 4-es vagy arĺrál alacsonyabb kategóriába besoľolt
á||apotű, a bérleti díj métékét a minđenkori közĺjs költség összegén kell megállapítani, amely a
határozathozata|időpondában!8./ff.,.Ft/hó+Afa.

A P. T. I. Investmęnts Kft-nek egy bérleménye Van a kerületben, a Budapest VI[', József u. 31. szám
a|att. A fenti helyiségľe a bérlonek jelenleg bérleti. és köztizemi díj tartozása nincs.



Az opten Cégrar tanúsága szęrint a táľsaság ellen végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban. A cég az adőbevallási kĺjtelezettségének eleget tett.

fV. Döntés tĺrta|mának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fęnti helyiség bérbeadását a P.T.I. Investments Kft. részére rakÍár cé|jára határozott
időtartamra,2018. december 31-ig a mindenkori közcis koltség összegén, amely ahattlrozathozata|
időpontjában 48.265,- Ft/hó + Afa, azza| a feltétellel, hogy a bérlőnek vállalnia kell a helyiség
felújítását saját költségen, továbbá a béľleti jogviszony idólartama alatt és azt követően sem élhet
bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az onkormányzattó|.

Javasoljut hogy a bérleti jogviszony leteltét követően új bérleti jogviszony létesítéséről aBizottság
döntsön a béľleti đíj méľtékére tekintettel. A jelenlegi jogviszony a|att a helyiség felujítása
megtörténik, ezért a következo jogviszonyban nem érvényesíthető a helyiség felújítasa miatti
alacsonyabb béĺleti díj összeg.

Javasoljuk' hogy amennyiben a bérlő a fentí helyiség felújítását nem végzi el' úgy a béľleti díj a
béľleti szerződés megkötéséneknapjáig77.000,- Ft/hó + Afa bérlęti + könjzemi- és kiilönszolgáltatási
díj ak összegľe módosulj on.

Javasoljuko hogy amennyiben a bérlő nem vá||a|ja a helyiség saját k<ĺltségen történő fe|t$ítását, tryy a
bérleti díj 77.000,- Ft/hó + Afa bérleti + köziizemi- és kiilönszolgáltatási díjak összegľe módosuljon'

Javasoljuk a bérleti díjnak a kéľelmező ajźĺn|atźtt meghaladó összegen történő megá||apitását' mivel a
Képviselő{esttilet 248ĺ2013' (vI. 19.) számllhattrozat V. fejezeténekf4. pontja a|apjánaťlzetendó
nettó bérleti díj nem lehet kevesebb, mint atźtrsasházi közös és egyéb költségként kif,lzetett összeg.

V. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kéľelmező részére történő béľbeadását a mindenkori kcjzös költségnek
megfelelő bérleti díj összegén, mivel a mielőbbi béľbe adásukból befolyó bérleti dijak fedeznék az
Önkormányzatközös költség kiadásait, továbbá a kérelmező a helyiséget saját koltségenfe|íjitaná, az
ingatlan éľtéke novekedne. A kérelmező jelenleg is bérel az Önkoľmányzattő| helyiséget, ami után
pontosan és rendszeľesen fizeti a bćrlcti díjat.

Amerľryiben nem adja bérbe a helyiséget az Oltkormányzat, kiadásként továbbľa is közös költség
ťlzetési kötelezettség teľheli.

A helyiség becstilt felujítási költsége 9.240.000,- Ft lenne, aszźlmított béľleti díj és a közös költség
ö.sszege közötti különbözet összege a béľleti jogviszony idotartama alatt pedig I.666.630,- Ft, igy az
onkormányzat szźtmára elonyös a közös költség összegén megállapított béľleti díjon toľténő bérbe
ađás.

A határozati javaslat elfogadása kedvezoen befolyásolja az onkormányzat 2O|4. évi béľleti díj
e|őirźnyzatźń.

A helyiség bérbeadása pénzl'gyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ĺsmertetése

Az Önkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013' (VI. 20.) számí rendelet 2. $ (1) bekezđése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel'

A lakások és helyiségek bérletére' valamint az eliđegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ osszegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. s (1) bekęzdése a|apján a bérleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
mértékéľől a bérlő kivźiasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő|
történik az ajźn|attétel, a helyiség bérleti díjának ménékét a Képviselő-testüIet határozatában
megállapított béľleti díjak a|apjttn kell meghat ározni.



A hatásköľrel ľendelkeń bizottsäg a béľbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testületi
hatźrozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti dii ajránlatot tett.

A Képviselő-testtilet f48l20|3. (VI. 19.) szźtműhatźrozat V. fejezetének24. pontja alapján afizetendó
nettó bérleti díj egy hónapľa jutó összege nem lehet kevesebb, mint a tĺársashazi közös és egyéb
költségként kifizetett összeg.

A Kt. határozatIl. fejezet 7. ponda értelmében a he|yiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat
és a Kt. más hatźrozata szerint aktua|izźit beköltözhető forgalmi érték szo|gá|. A hatźrozat 8. pontja
a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figye|embevételével töľténik a bérleti dij
meghatározása, azutcai pinceszinti helyiség esetében raktározás tevékenységheztartoző szorző 6 %o.

A Kt. haüározat 12. pontja a|apjźn új bérbeadásnál, ha olyan utcai bejźtratí pinceszinti helyiség kerül
bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi aján|at, továbbá az 5. s) pontban
megállapított 4-es vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a bérleti dĺj mértékét a
mindenkori közös költség összegén kell megállapítani.

A Kt. határozat t4. pontja énelmében a L2. és 13. pontok alapján történő bérbeadáskor a vevőnek
vállalnia kell a helyiség felújítását saját koltségen, továbbá a bérleti jogviszony időtartama a|att és azt
követően sem é|het bérbeszámítátssal, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem kĺivete|heti az
onkormányzattő|.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő béľlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzo előtt egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źńrni.

Fentiek alapjĺán kérem a Tisne|t Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

' év. (...hó....nap). számú Y źtrosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági hatáłrozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hory

I.) hozzójárul a Budapest VIII., 36496l0ĺN2 he|yajzi szímon nyilvĺántatott, természetben a
Budapest VIII., Bľódy Sándoľ u. 32. szám a|att ta|á|hatő, 2|5 m. alapteriiletű, tiľes,
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű pinceszinti helyiség bérbeadásáůloz hatÁĺozott
ídőtartamra, 2018. december 3l-ig a P.T.I. rnvestments Kft. részére, raktár cé|jfua, a mindenkoľi
kiizös költség összegén, amely a határozat hozatal időpontjában 48.265.. Ft/hó + Áfa . azzal a
feltétellel, hogy a bérlőnek megállapodásban vállalnia kell a helyiség felújítását saját költségen,
továbbá a bérleti jogviszony iđőtartama alatt és azt követően sem élhet bérbeszámítássa|, és a
felújítás költségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az onkormĺányzattő|' A bér|eti szerződés
ez esetben nem hosszabbítható me1azonkormányzat tulajdonáhanźi|ő nem lakás cé|jźra szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiró| szóló 35/2013. (VI. 20.) szźľnű rendelet 29. $-a a|apján,
hanem a bérleti díj méľtékéről a bizottság dönt.

2.) amennyiben a béľlő a helyiség felújíüását nem végzi el a megállapodásban szeľeplő határidőn beliil,

\ey u bérleti dij, a béľleti szerződés megkötésének napjától visszamenőlegesen 77.000,- Ft/hó +

Afa bérleti +kijzijzemi- és különszolgáltatási díjak összegľe módosul.

3.) amennyiben a bérlő nem véi1la|ja a helyiség saját koltségen töľténő fe)iĄítźsźt, tigy a helyiségre a
bérleti díj összege a szálmított béľleti dij, azaz 77.000,- Fíhó + Afa bérleti + kciztizemi- és

különszolgáltatási díjak összeg, amely esetben a bérlőnek nem kell vállalnia a Képviselő-testiilet
248/20|3. (VI. 19.) száműhatźtrozat 13. pontjában foglalt feltételeket.

4.) a bérleti szerződés megkötésének további feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo1.gáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.) szźlmil
Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzati renđe|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak



megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásiĺyilatkozatalákásttváI|aljaaleendőbéľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatő
Határidő: 2014. március l0.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, f0I4. fębruár 2I.
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