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Tisztelt Y árosgazđálkodási és Pénzügý Bizottság !

I. Előzmény

Az onkormźnyzat tulajdonát kepezí a Budapest VIII., 34648ĺ0/N1 helyrajzi számon
nyilvántartott, termés zetbet a Budapest VIII.' Kiss J. u. 7. szám a|atti, 75 m2 alapteriiletű,
utcai, ftjldszinti bejźratű (50 m2) éskizárőIag abból megktizelíthető pinceszinti (25 m2) nem
lakás célú helýség, amely az ingat|an-nýlvántartásban üzlethelýség besorolású.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|o Irodája a helyiséget 2OI2. szeptember 20-áĺ vętte
birtokba. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanisága szerint a helyiség közepes műszaki állapotú,
(3 ) besorolású, ľendelteté s szerű haszntńatr a alkalmas.

A Budapest Főváros VIII. kerĹilęt Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-tęsttiletének
Yźrosgazđálkodási és Pénzügý Bizottsága 124120|3. (II. 11.) szźmí határozatábarl
hozzźĘáru|t. a Budapest VIII., 34648/0lNI helyrajzi szźtmon nýlvántartott, természętben a
Budapest VIII., Kiss J. ll.7. szźtm a|attí75 m, alapterületű, utcai bejáratű, ftjldszinti és az
abból megkĺizelíthető pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásához hatfuozott
időre, 2018. dęcember 3l. napjźtig a GISZHDF Kft. részérę melegkonyhás vendéglátás
(szeszesital árusítással) céIjtra, 106.310,- Ft/hó + łfa bérleti + közüzemi- és külön
szo|gáItatási díj ak összegen.

A Kisfalu Kft. a kérelmezőt írásban éľtesítette a bizottságihatározatról, a levelet a posta,,nem
keľeste'' jelzéssel hozta vissza és a kéľe|mezo sem érdeklődött a beadott bérbevételi
kérelmének sorsáról.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros oĺ.lkormtnyzat Képviselő-testtiletének
Yárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága 70212013, (VI. I7.) szźtmű hatźrozatában
hozzájáru|t a Budapest VIII., 34648l0lV1 he|ytajzi szźtmon nýlvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Kiss J. l.7. szźlm a|atti75 m, alapteľĹiletű, utcai bejźrattĺ, ftjldszinti és az
abból megközelíthető pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásźthoz hatfuozott
időre, 2018. december 31. napjáig a P.T.I. Investmentst Kft. tészére iroda céljára, 53.867,-
Ftlhó + Áfa bé'l"ti *közllzemi- és ktilon szo|gá|tatási díjak összegen.



A Kisfalu Kft. a kéľelmezőt írásban éľtesítette a bizottsági határozatről. A levél átvételre
kęrült, azonbaĺ a bérleti szerződést a kérelmező nem kötötte meg.

A Favarázs Szociálĺs Szövetkezet (cégjegyzékszźtm: 15-02-050822; székhely: 4374
Encsencs, Szabadság u.42.; képviselő: Simon Jiános ügyvezető) ésKőczán Ügyvédĺ Iľoda
(nýlvántartźsí:3966; székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. IIVB03011, az
ügyvédi iroda nyilvántartásba vételének időpontja: 2012. augusztus 29., képviseli: Dr. Kőczán
Béla) kozrrs bér'bevétęli kéľelrrret rrýjtott bę a Kisfalu Kfrhez a fęrĺi helyiség sziivetkezeĹi,
ügyvédi és ingatlan iroda céljára töľténő bérlőtársi bérbevétele kapcsán. A szükséges iratok
becsatolásľa keľĹiltek. A kéľelmezők csatolták az tita|uk a H. J. B. Invest Kft-vel készíttętętt
felújítási k<lltség étrszźmlitásćtt. amely összességében329.226 Ft-ról szól. Kérelmükben leíqźi<,
hogy bérbeszámitást nem kérnek, azonban minimum 2 éves hatźltozott időtartamú bérleti
szerzőđés megkcitését kérik a fenti helýségľe vonatkozőan, bérleti díj ajanlatuk a vĺírható
felújítási költségeikľe tekintettel 60.000,. Ft/hó + Áfa.

A benyújtott iratok aIapján megállapítható, hogy a kérelmező a nemzeti vagyonról szóló
20I|. évi CXCV. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatő szewezetnek minősül.

il. A beteľjesztés ĺndokolása

A helýség bérbeadásához és béľlőtáľsi jogviszony létesítéséhez bérbeadói d<jntés sztikséges,
am el y döntés me ghozata|ár a a T isztel t B izotts ág j o go sult.

III. Tényállási adatok

A vizőra nélkĹili helýség utźĺn az onkormányzat kozos költségfizetési kötelezettsége:
19.650,. Ft/hó + Áfa.

A Grifton Property Kft. által 2013. május 27-énkészitett és 2013. december 11-én aktva|izźlt
éľtékbecslés szerint a fenti helýség forgalmi éľtéke: 9.000.000'. Ft. A bérleti díj
megállapítása a nyilvántartási érték 100 %o-źnak figyelembe vételével keľül megállapításra.
Az utcai ťoldszinti helýségben végezni kívánt iroda tevékenységhez hrtoző béľleti đíjszorző
8 %o, azaz a számitottbérleti díj összege: 60.000o- Ft/hó + Áfa.

A nettó 25M Ft foľgalmi érték a|atti helýség esetén az iltes, |egalátbb 12 hőnapja, de
legfeljebb 24 honap1a nem hasznosított helýség ęsetén a bérleti díj,legfeljebb 30%-kaI
csökkenthetó, azaz a kedvezményes bérleti díj összege 42.000o. Ft/hó + Afa.

Az opten Cég[ár tanűsága szerint a Favarázs Szociális Szövetkezet ellen végľehajtási-, csőd-
és felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Iv. A döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadásźú a Favaľázs Szociálĺs Szövetkezet és
Kőczán Ügyvédi lľoda bérlőtársak részere ügyvédi, ,ingat|an iľoda céljfua, határozott
időŕartamra, 2018. december 31-ig 60.000'- Ft/hó + Afa béľleti ł közüzemi- és kĹilön
szo|gá|tatźlsi díj ak ö sszegen.

Javasoljuk a kére|mezők źitaI adott bérleti díj ajánlat e|fogadását, mivel a kedvezményes
bérlęti díjat meghalađó osszegen kerĹilt meghatźrozásta, ezálta| az onkoľmźnyzat bérleti díj
bevételét növeli.

v. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helýség kéľelmezők részéte történő, ajźln|atának megfelelő összegtĺ bérleti
díjon tcirténő béľbeađását, mert az üresen álló helýségre befolyó bérleti dij fedezi az
onkormányzat kozos koltség fizetési terhét, továbbá azon felül plusz bevételt is jelent. Az



iroda tevékenységnek megfelelően a helyiséget a bérlők rendben tartjttk, a szükséges
karb antartásokat elvé gzik.

Amennýben nem adja bérbe a helýséget az onkormányzat, kiadásként havonta továbbra is
közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik.

A hatźrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az onkormányzat 20Í4. évi bérleti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gáIő helýségek bérbeadásának
fęltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) szám,ű Budapest Józsefuáľos onkormányzati rendelet
(továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) a Kt. _ a rendelętben meghatétrozott feladat- és hatáskör
megosztás szeľint _ onkormányzatí bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az e|idegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helýségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapítása a Rendelet 14. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő-testiilet (továbbiakban: Képviselő-testületí hatźtrozat) 24812013. (VI. I9.) szźmtĺ
határozata szerint toľténik. A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján rij bérbeadás esetén a
helyiség béľleti díjának mértékéľól a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennýben
az onkormźnyzat részéróI tĺjľténik az ajźn|aÍtétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Kt.
hatźrozatában megállapított bérleti dijak a|apján kell meghatározni. A hatáskönel rendelkező
bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő-testtileti határozatban foglaltaktól
csak akkoľ térhet el, ha akérę|mező bérleti díj ajánlatot tętt.

A Képviselő-testíilet hatźtrozatának II. fejezet 7. pontja értelmébęn a helýségbér alapjźn| a
helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szęrint aktua|izált bekcjltözhető
forgalmi érték szolgál. A Képviselő-testtilethatźrozatának II. fejezet 8. a.) pontja értelmében
üres, legalább |2 hónapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzők éľvényesítenđok azzal, hogy a bérleti díj ĺinkormtnyzati
érdekből legfeljebb 30 oÁ-ka| csĺjkkenthető.

A helýségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj
meghatározása, amely a|apján az iroda tevékenységhez tartoző szotző 8 %o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezđés alapján a leendő bérlő a béľleti szeruődés megkcitését
mege|őzoen k<iteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérlęti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfrzetni, valamint a |7. $ (4) bekezdés a|apjáĺ kilzjegyző előtt egyoldalú
kötel ezetts égvál l al ási ný|atko zat a|źimi.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

év. (...hó....ĺap). száműYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági határozat:



A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottsálgúgy dönt, hogy:

I.) hozzájárul aBudapest VIII., 34648l0lV1'helyrajzi számon nýlvánt^artott, természetben a
Budapest vI[., Kiss J. u. 7. szám a|att talá|hatő, 75m. alapteľiiletű, üres,

önkormányzati tulajdonú, utcai, foldszinti bejaratű és kizárőIag abból megközelíthető
pinceszínti nem lakás célú helýség bérbeađásźůlozhatźtrozott időre 2018. december 31-ig,
a Favarázs Szocĺális Szövetkezet és a Kőczźn Ügyvédi lroda bérlőtársak részére,
szövetkęzeti, tigyvédi és ingatlan iroda céljáľa, 60.000,. Ft/hó + Afa béľletĺ + kĺjzüzemi-
és kĺilön szolgěitattsi díjak összegen.

2.) abérleti szeľződés megkötésének feltételę, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)

sztlmű Budapest Józsefuáľosi Ônkormányzati renđeLet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a) bekezdése a|ap1źn
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźilalási nýlatkozat altÍrását vállaljfü a leendő
bérlőtarsak.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. március 10.

A döntés végrehajtásátvégzó szervęzeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzétételmőďjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20|4. fębruár 2I.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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