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Tisaelt Y ár osgazdálkodási és PénzĹigyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Fiumeĺ út 25. szám a|atti,34733ĺ0ĺN52hrsz-
ú, utcai bejaratű, fijldszintí, 34m2 alaptertiletű nem lakás célú helyiség, ame|y az íngat|an-
ny ilv áfiartásban iroda besorolással szeľepel.

A Kisfalu Kft. Önkormányzati Házkeze|ő kodája a fenti helyiséget 2OI3. szeptembęr 17-én vette
birtokba. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanűsźęa szerint a helyiség kiváló (5) besoľolású,
ľendeltetéss zeru használatľa alkalmas.

A Rája-Vill Elektľomos Szerelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1196 Budapest, Kisfaludy u. 85.;
cégjegyzékszám: 07-09-86982I; képviseli: Zaszlavik Tamás Ervin ügyvezető) kérelmet nyújtott be a
Kisfalu Kft'-hez, a fenti helyiség iľoda céljára tofténó bérbevételének ügyében. A kéľelemhez
sztikséges iratok becsatolásra keľültek. A Rája-Vill Elektromos Szerelő és Szolgáltató Kft. ellen a
NAV Dél-budapesti Ađőigazgatősága Hátra|ékkezelési osńá|ya 2013' június 06-án végrehajtást
rendelt el, amely végrehajtás azőta is hatályos. A Kft. képviselője hangsúlyozta, hogy béľbevételi
kérelmét így klvánja benyújtani, mive| az eljárás megszüntetéséig hónapok fognak eltelni előre
Iáthatő|ag. A kérelem 34.000.- Ft + Áfa/hónap bérleti dij ajánlatottarta|maz.

A benýjtott iľatok a|apjźtn megá||apitható, hogy akére|męző a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1' pontja szeľint źú|źúhatő szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés sziikséges' amely indokolja a jelen
előterjesztést.

III. Tényállási adatok

Avízőrás helyiségre az onkormányzatkozös költségfizetési kĺjteIezettsége:12.240"-FtJhő.

A helyiség ingatlanvagyon-katasztęrben nyilvántartott becsült forgalmi értéke: 6.681.000'- F't. A
kéľelemre tĺiIténő bérbeadás esetén, azutcai földszinti helyiségnéliľoda tevékenységheztartozó bérleti
dij szorzó 8 %o, az így számitott havi bérlęti díj 44.540"- Ft / hó + Afa.

Az opten Cégtár tanllsźrya szerint a társaság atársasági adó bevallási kötelezettségének rendben eleget
tętt.

Rája-Vill Elektromos Szerelő és Szolgáltató Kft. ellen NAV végrehajtási eljarás van folyamatban.



IV. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a Rája-Vĺll Elektľomos Szeľelő és Szo|gáltató Kft. részére
iroda céljára hatátozat|an időtaľtamra 30 napos felmondási idő kikötésével 44.540"- Ft/hó + Áfa
béľleti + kőnizęmi- és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

Javasoljuk a kérelemben feltÍintetett bérleti aján|at helyett a bérleti díj számított cisszegen történő
megá||apitását, tekintette| ana, hogy a helyiség kiváló műszaki besoľolású, csupán tisztastryi festést
igényęl.

V. A diintés céIja, pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzatkozos költségét, és plusz bevétele is származna,továbbźl
a bérlő a helyiséget az lroda tevékenységnek megfelelően kialakítja, rendben tartja.

Amennyiben nęm adja béľbe a helyiséget az onkormányzat, kjadásként továbbľa is közös kĺiltség
ťlzetésí kotelezettség terheli és a jó műszaki állapotú helyiség á||aga romlik.

A hatźrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat 2OI4. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi feđezętęt nem igényel.

VI. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőIő 3512013. (VI. 20.) számt,l rendelet 2. $ (1) bekezdése ételmében a Kt. _ a ręndeletben
megbatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - ĺjnkormányzati bérbeađói döntésre a
Y átosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LxxvIII. törvény 38. $ (1) bękezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabađon állapodnak meg.

A Rendelet i4. $ (1) bekęzdése a|apján a béľleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak
méľtékéľol a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
történik az ajáĺ|attétel, a helyiség béľleti díjának mértékét a Képviselő-testület hattrozatában
megállapított béľleti đijak alapján kell meghatározni. A hatáskörľel ľendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozata|akor a képviselő-testületi határozatbaĺ foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 248120|3. (VI. 19.) számű határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér a|apjtn| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktaalizá|t
beköltozhető forgalmi érték szolgál. A határozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével történik a bérletí díj meghatározása, az iroda tevékenységheztaĺtozó
szorző 8 oÁ.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlo a bérleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni' valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláími'

Fentiek a|apjźn kéręm a Tisztęlt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fentí helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hatőrozĺtijavaslat

év. (...hó.'..nap)' számiYárosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsźryihatátozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságúgy dönt, hogy

I.) hozzájárul a Budapest VIII., 34733ĺ0lN52 heIyrajzí számon nyilvántartott, természetben a
Budapest W[., Fiumei űt f5. szátm alatt ta|źihatő, 34 mf alapteľtilettĺ, iires, önkormányzati



tulajdonú, utcai bejaratú fijldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időtartamra 30 napos
felmondási idő kikötéSével a Rája-Vill Elektromos Szeľelő és Szolgáltató Kft. részére, iroda
cé|1ára,44.540,- Ft/hó + Afa bérleti +konizemi- és Kilön szo|gá|tatási đíjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattúajdonában álló nem lakás
cé|jára szo|gźt|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20') szźtmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17 . $ (a) bekezdése alapj án kózjegyzo e|ótt egyo|dalú
kötelezettsésvállalási nyilatkozat alźĺrásät vállali a a leendo béľlo.

Felelős: Kisfalu Kft üg;ruezető igazgatő
Hatáľidő: 2014. máľcius 10.
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺiľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetotáblán honlaoon

Budapest, 20L4' februźr 25.
Tisztelettel:

ugyvezető igazgatő
Kovács ottó
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