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I. E|őzmények

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIil., 3550gl0/N10 és 35509/0lN11
helyľajzi számokon nýlvántartott, teľmészetben a.Budapest vlu.' Magdolna u.21. szźtm
alatti, udvari bejfuatű, füldszinti, 89 m" és 29 m, alaptertiletű, nem lakás célú helýségek,
amelyek azingatlan-nýlvántartásban adatai szerint iroda és ruktttt bęsoľolásúak.

Goldmann Krisztina egyéni váIla|koző (nyilvántartási sztm'a 2I8|772I; ađőszźlma..
60632351133 székhe|y:2310 Szigetszentmiklós, Kolozsvári u.27.) 2010. december 06-án.
kötött határozott idejű, 2015. december 31. napjáig éľvényes közjegyzói okiratba foglalt
béľleti szerződést. A volt béľlő a helyiségeket iroda és raktźltozási tevékenység céljríra vette
bérbe.

Bérbevételkor a bérleti szqződés megkĺitésének feltétele volt, hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás célú helýségek bérbeadásáró| sző|ő 17/2005, (IV. 20.) sztmĺí
Budapest Jőzsefvfuosi onkormtnyzati rendelet 13. $ (2) bękezdése a|apjáĺ 3 havi bruttó
bérleti díjának megfelelő óvadék megfizetésétvźĺ||a|ja ak&e|mező, amelynek a bérlő eleget
tett.

20II. november 07-én megźiIapítást nyert, hogy a béľlő engedély nélküli átalakításokat
végzett az áItala bérelt helyiségekben, majd késobb béľbeadói engedély nélkül lakásként
kiadva hasznźůta azokat, A nem lakás célú helýségben illetéktelen személyek tartőzkodtak
életvitelszeríien. Az ügyben ľendőrségi eljáľás indult, majd a bérlő bérleti jogviszonya nem
rendeltetésszęruhaszná|at miatt felmondásra került a 11. albetét kapcsán 20If .július 01-én' a
10. albetétre vonatkozóan pedig 2012. szeptember 01-én.

A Kisfalu Kft. onkormźĺnyzatiHázkęze|ő Irodája a Budapest VIII., 35509l}lNLOhe|yrajzi
számon nýlvántaľtott helýséget 2013. október 30-ĺĺn karhatalmi végrehajtás során vette
birtokba, amely alkalommal átađő személy nem volt jelen.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkęze|ő lrodája a Budapest VIII., 355O9/OlNII he|yrĄzi
számon nýlvántartott helyiséget 2013. november 06-án vette biľtokba, amely alkalommal
átadő személy nem volt jelen.

A helyiségeknyí|ászźnőíbefa|azásra kerĹiltek, rendeltetésszerű haszná|atta alkalmatlanok.



A volt bérlő a 3550910lN 10 helyľajzi számon nýlvántartott helýség vonatkozásábarl2014.
január 31-ig 785.679,- Ft bérleti/hasznźt|ati díj hátralék, l.09.853,. Ft késedelmi kamat,
42.380,- Ft végľehajtási költséget31.440,- Ft közjegyzói đíjat ĺisszesen 969.352,-Bttartozást
halmozott fel.

A volt bérlő a tartozását elismeľte, és részletekben kívánta megfizetni. A fenti hźńra|ék f5%o-
át, (242.338'- Ft) megfizette. Kérelme a|apjáĺ a Kisfalu Kft onkormányzattulajdonában á1ló
nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szttm,6 Budapest Józsefuárosi onkormányzati rcnde|et 45. $ alapján saját hatáskorében, a
fennmaradő 727.014,. Ft hátralékra24 havi részletfuetést engedé|yezett 34.308,- Ft-os havi
egyenlő ľészletekbe n 201 4. januär 0 8 -án.

A volt bér|ő a 35509l0lNI1 helyrajzi számon ĺýIvántartott helýség vonatkozásában 2014.
januaľ 3I-ig 201.952,- Ft bérleti díj hátralék , és 320.|7 8'. Ft hasznźiati díj hátralék összesen
522.|30,. Ft tartozást halmozott fel.

A fenti helyiségre részletťlzetési szęrződési megállapodást a volt bérlő nem kĺjtött, tartozása
jelenleg is fennáll.

Goldmann Krisztina kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a fenti helýségek ismételt
bérbevételę ügyében vá|tozat|an feltételekke|,határozoÍtidőtartamra,2015. dęcęmbeľ 31-ig.

II. A beteľjesztés indoka

Az tĄ bérleti jogviszony létesítésének engeđé|yezése bérbeadói döntést igényel, amely dĺjntés
meghozatal ára a T isztelt Bizottság j o gosult.

III. Tényállási adatok

A volt bérlő áItaljelenleg részletťlzętési megállapodás alapján ťtzetett havi díj a 35509lNI}
helyrajzi számt ingatlan vonatkozásában:34.308'. Ft/hó + Afa.

A 35509l0lNI0 hrsz-ú vízőtás
kötelezetts ége: 24.7 66,. Ft/hó.

A 3550910lNII hľsz-ú vízórás
kötelezettsése: 8.ĺ'20.- Ft/hó.

A 355}9l0lNt} hľsz-ú 89 m2 alapterületű ťoldszinti irodahelyiségnek a helýség
ingatlanvagyon-kataszteľben nýlvántartott becstilt forgalmi értéke: 5.824.000,- Ft. A bérleti
díj megéi|apitása a nýlvantartási éľték 100 oÁ-źnak figyelembe vételével került
megáIlapitásra. A helýségben végezni kívánt iroda tevéke,nYséghez tartozo bérleti đijszorző
8 o/o, azaz a szźlmitott bérleti díj összege: 38.827 o- Bt/hó + Afa.

A 35509/0lNIt hrsz-ú 29m2 alapteľületú udvari bejárafu fijldszinti raktárhelýségnek A
helýség ingatlanvagyon-kataszterben nýlvántaľtott becsült forgalmi értéke: 1.897.000,. Ft. A
bérleti díj megállapitása a nýlvantartási érték I00 %-anak figyelembe vételével került
megźi|apitásra, Az udvari bejáratű ftldszinti helýségben végezni kivánt raktátozás
tevékenységhez hrtozó bérleti dijszorző 60Á, azaz a szźtmított bérleti díj ĺisszege: 9.485,.
Ft/hó + Afa.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Nem javasotjuk új bérleti jogviszony létesítését a 35509l0/Al10 hrsz-ú 89 m2 alapteľületű
fiildszinti és a 35509 /0lNlLhľsz-ú 29 m2 alapterületű udvaľi bejáraťű ftjldszinti helyiségekľe
vonatkozóan Goldmann Kľisztĺna egyénĺ vái|a|koző részére, mivel a múltban tcjrténtek
a|apjáĺ feltételezhető, hogy Goldmann Kľisztina fizetési és bérlői magatartása továbbra sem
felelne meg a bérleti szerzođés kĺivetelménveinek'

helýségľe aZ onkormányzat k<jzös költségfizetési

helýségľe aZ onkormányzat közös költségfizetési



Nem javasoljuk az iĄ bérleti jogviszony létesítését azért sem, mert a volt béľlőnek a 1l-es
albetétre rendezetlen tartozása áll fenn.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A bérleti jogviszony létesítésének engedé|yezése ęsetén a nem rendeltetésszeru haszntiat,
illetve a nem megfelelő bérleti díj fizetési hozzáá||ás fe|téte|ezhető a volt bérlő eddig
tanúsított magalrrrtäsa a|apján, igy az onkoľmányzatnak nem jelentene biztos bevételt a
bérbeadás.

Amennyiben az onkormźnyzat a jövőben más bérlőnek adja bérbe a fenti helyiségeket,
folyamatos bevétele szźrmazhat a bérbeadásból.

A hatfuozati javaslat elfogadása nem befolyáso|ja az onkormányzat 20|4. évi bérleti díj
bevételét.

A helýség bérbeadása pénzügyi fedęzetęt nem igényel.

VI. Jogszabályĺ körny ezet

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkorm źnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gá|ő
helýségek bérbęadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (vI. 20.) szétmű Budapest Józsefuáros
onkormányzati renđe|et 2. $ (1) bekezdése a|Ąán a Kt. - a rendeletben meghatározott
feladat- és hatásk<jr megosztás szerint önkormányzati bérbeadói döntésrę a
Y ár o s gazdál kodási é s P énzü gý Bizottságźú j o go sítj a fel.

A Bizottság az Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáIő helýségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.) számu önkoľmányzatirendelet 3a. $ (1)
b) pontja értelmében a felmondást követően, a bérleti jogviszony megszűnése után a bérlő
megszünteti a felmondási okot, illetve a fęlmondással kapcsolatban felmerült valamenný
költséget rcndezi a bérbeadónak, a bérlo kérésére az új bérleti jogviszony létręhozásźtrő| a
bérbeadó szewezęt javaslata a|apján a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult
dörrterri.

A Rendelet 34. $ b) pontja a|apjáĺ amennyiben a felmondást követően' a béľleti jogviszony
megszűnése után a bérlő megszűnteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcso|atban
felmerült valamennyi költséget renđezi a béľbeadónak, a bérlő kérésére az tĄ bérleti
jogviszony |étrehozásźĺról a bérbeadó szęrvęzet javas|ata alapján a hatáskĺjrrel rendelkező
bizottság j ogosult dönteni.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételęirőI sző|ő 35/2OI3. (VI. 20.) számu Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14.

$ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijának mértékéľől a bér|ó
kivá|asztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérőI torténik az
ajźn|attéte|, a helyiség bérlęti dijźnak mértékét a Kt. határozatban megállapított bérleti díjak
a|ap1án kell meghatározni. A bizottság a Kt. határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha
a kéľelmező bér|etí díj ajánlatot tett. A 24812013. (w. I9.) számű Képviselő-teshilet
határozatának II. fejezet 7. pontja éľtelmében a helyiségbet alapjźni a helýségeknek a jelen
határozat és a Kt. más határozata szennt aktua|izáit beköltözhető foľgalmi éľték szolgál.

A bérleti díj a nýlvántartási érték lÜI%-anak Íigyelembevételével kerĹil megállapításra, az
iroda tevékenységhez tartoző szorző 8 oÁ, az udvari fijldszinti ruktfu tevékenységhez tartoző
szotző 6 oÁ.

Fentiek aIap1án kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ,űj bérleti jogviszony létesítésével
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat



A Váľosgazđálkodási és Pénzügý Bizottság úgy d<int, hogy nem járul hozzá a35509/0/N1'0
heIyrajzi számon nýlvántartott, Budapest VI[., Magdolna u. 2,|'. szźm alatti, udvari
bejáratí, ťoldszinti 89 m2 alapterülehĺ' nem lakás célú helyiség továbba a 35509l0ĺN1l
he|yrajzi számon nýlvántartott, természetben a Budapest vIII.o Magdolna u,2t. szźtm alatti,
udvaľi bejáratű, foldszinti 29 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség vonatkozásában új

bérleti jogviszony létesítéséhez Goldmann Krisztina egyéni váI|a|koző tészére.

Felelős: Kisfalu Kft iĺgyvezeto igazgatőja
Határido: 2014. március 10.

A döntés végľehajtásátvégzo szewęzętí egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő d<jntések esetén javaslata a kozzététel módjara

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2014. február 2I.
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