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Tisztelt Y árosgazdźt|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmény

Az onkoľmányzat fi|ajdonáú képezi a Budapest VIII., 36763l0lV44 hrsz-on nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest MII., Üllői út 16lB. szám a|attta|á'|ható,25 mf alapterületű, utcai bejáratű,
ftjldszinti nem lakáscélri helyiség. A helyiség azingat|an-nyilvántartásban iroda besorolású'

A fenti címen lévő helyisé ghez tartozik a 36763/0lN45 hrsz-tl 26 m2 a|apteľületíĺ helyiségből 7 ,82 mf ,
továbbáebből használnak a 3676310/N42brsz-tl és36763/0lN43 hľsz-ú helyiségek is megosztottan.
Emellett a XIX' sorszámmal jelölt közös tulajdonú közlekedő |/3 .ad rész 4,I8.m2 Ěasznźúata szintén az
N44 a|betétheztartozik. A helyiség azingat|an-nyilvántaľtásban egyéb besorolásri'

A Kisfalu Kft' onkormányzatiHtľ:kęze|o Irodája a helyiséget 2OI3, szeptember 17-źn vette birtokba.
A birtokbavéte|i jegyzokönyv tanúsága szerint a helyiség felújítandó, (3) besorolásű. A 36763/0lN42
és a 36763/0lN43 hrsz-ú helyiségekkel közös villany és a gázszo|gźútatźłs. A gźtzőrajelenleg ki van
zárva a szolgáltatásbő|, az e|őző bér|ó által felhalmozotthźLtra|ék miatt. Intézkedést kezdeményeztĺink
az ELNIU által elfogadott hiteles alméľő óra felszeľelésének ĺigyében' Jelenlegi állapotában nincs
ľendeltetéss zeru hasznátlatra alkalmas állapotban.

A LORNYON Bt. (székhelye: 1085 Budapest, Üilői ilt 24.; cégiegyzékszáma: 01-06-110840;
adőszźlma:28181556-1-42; képviselő: dr. Szétntő Péteľné) bérbevételi kérelmet nyujtott be a Kisfalu
Kft-bez a fenti helyiség használtcikk kereskedelem (régiség) cé|jára töľténő bérbevételének ügyében.
A sziikséges iľatok becsatolásra kerültek. A kéľelemhez csatolt feljegyzésben a kéľelmező |eírja,hogy
eddigi tevékenységüket a Magyarországi Evangélikus Egyhrĺz épületében lévő helyiségben folýatták,
de az épület átépítése miatt sürgősen ki kell költözniük. A helyiség megtekintésekor észlelt közös
villanyórą és a szolgáltatásból kizárt gźaőra,.va|amint a bérbe venni kívánt helyiség műszaki á||apota
miatt abérleti dfi ajránlatuk 27 ,O00,- Ft/hó + Áfa.

A helyiség jelenlegi állapotaľól tudomással bírnak. Amennyiben ezeket az onkoľmányzat a bérleti díj
megái|apitźtsánál figyelembe veszi, akkoľ a fenti helyiség elektromos áramra vonatkoző külĺin almérő
felszerelésének költségét, a helyiség felújít.ását, valamint a fiĺtési lehetőséget saját maguk megoldják'
Kérik továbbá a tulajdonos hozzźĄáru|áséú az önkormźtnyzati tulajdonú helyiség telephelyként történő
bejelentésének engedélyezéséhez, a pénztárgép felszerelése miatt, a NAV felé székhelyet és
telephelyet kell bejelentenitik. A cég székhelye az eddigbére|t egyhźai helyiség volt.

A benýjtott iratok a|apján megállapítható, hogy akére|mezo a nemzęti vagyonľól szó|ő 20II. évi
CxCu. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szewezetnek minősül.

II. Beterjesztés indokolása

A nem lakás céhi helyiségek béľbeadáshoz bérbeadői döntés szükséges, amely indokolja a jelen
eIőterjesztést.



III. Tényállási adatok

A 36763l0/N44 tlľsz-tl vízőrás helyiség utźn az Önkoľmányzat közös költségfizetési kötelezettsége:
9.642..Fahĺ.

A 36763l0lV45 hľsz-ú vízőrts helyiség után az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége:
10.010..Ft/hó, ebből a7,82 m,-re eső összeg: 3.011.. Ft/hó.

osszesen: 12.653.- Ft/hó

A36763/0lN44hrsz-űf5 mf a|apterületrí helyiség Ingat|anvagon-kataszteľben nyilvántartott becsült
foľgalmi értéke: 6.876.000'. Ft ĺisszeg. A helyiség béľleti dija a forgalmi érték 100 %o-ának
firyelembevételével, a helyiségben végezni kivánt tevékenységhez tartoző (keľeskedelem) 8 %-os
szorző a|apjźn a szźlmított nettó bérleti díj összeg: 45.840.- Ft /hó.

A36763/0lN45 hrsz-ú f6 m2 a|apterülettĺ helyiség lngatlanvagyon-kataszterbennyilvántaľtott becsült
forgalmi éľtéke: 5.106.000'. Ft összeg. A helyiség bérleti díja a foľgalmi éľték 100 %o-ának
ťlgyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző (keľeskedelem) 8 %-os
szorzó a|apjźtn a számitott nettó bérleti díj összeg: 34.040.- Ft /hó.

Szźmitott bér|eti díj az N45 albetétbó| az N44 a|betétrę aĺtn},osan a 7.82 m2 alapterületíĺ ľészre:
10.238.- Fr.

Számított nettó béľleti díi összesen: 56.078.. Ft/hó

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiségek bérbeadását a LoRNYON Bt. részére használtcikk
keręskedelem (régiségek árusítása) cé|jára, hatátrozott időľe 2018. december 31' napjáig, az á|ta|a
ajánlott bérleti dijon, azaz 27.000,- Fťhó + Afa bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díjak
összegen, a,,za|,hogy a bérleti szerződés nem hosszabbithatő meg a Rendelet 29.$-a alapjźtn, hanem a
bérleti díj méľtékérő| abizottsátg dĺint.

Javasoljuk a bérlęti díj megállapitását a kérelmező áita| aján|ott összegen, tekintve, hogy vállalja a
helyiség fe|tĄításźt, a külön villanyóra alméľő felszerelését és a helyiség rendeltetésszeľÍĺ hasznáiatra
alkalmassá tételét saj át k<iltségen.

A béľlőjelöltnek vállalnia kell a helyiség saját költségen töľténő felújítását, az önźi|ő villanyóra a|mérő
felszerelését, továbbá a bérleti jogviszony időtaľtama alatt és azt követően sem élhet bérbeszámítással,
és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem követe|hetiazÖnkormányzattó|.

V. A diintés céljao pénziĺgyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, az á'|ta|a ajánlott bérleti díjon,
tekintettel arra, hogy saját kĺiltségen vállalja a helyiség felújítását, az önźů|ő almérő felszerelését. A
helyiség mielőbbi bérbe adásából befolý bérleti díj fedezné az onkoľmányzat közös költségét, és
plusz bevétele is sztrmazna. A bérlőjelölt a helyiséget felújítja, az łĺnźi|ő villanyóľa almérő
felszerelésével a helyiség értéke és használhatősága nagy méľtékben javulna. Amennyiben nem adja
bérbe a helyiségeket az onkormtnyzat, kiadásként továbbľa is közös költség fizetési kötelezettség
terheli, és az Önkormźnyzatterhéľe kell a szabványos villanyőrakia|akítźtsát elvégezni.

Az opten CégtáÍ tanúsága szerint a társaság ellen végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban, tĺíľsasági adóbevallási kötelezettségének 2010.,20I|', és2012-ben is eleget tett.

A döntés pénzíigyi fedezetet nem igényel.

A hatáĺozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolja a 2014. évre tervezett bérleti díj bevételi
e|óir źtny zat te lj esülését'

VI. JogszabáIyĺ köľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzattulajdonában á1ló nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rende|et (továbbiakban:



Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatáľozott fe|adat- és hatáskör megosztás szerint -
önkoľmányzati bérbeadói döntésrę a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az Önkoľmźnyzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźĺ|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|ap1an új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a béľlő kivźt|asztása során kell
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat tészéro| t<iľténik az ajéntattétel' a he|yiség bérleti
díjának mértékét a24812013. (VI. l9') szźtmű képviselő-testtileti hatfuozatban megá|lapított bérleti
díjak a|apjźn kell meghatározni. A hatásköľľel rendelkező bizottság a béľbeadói döntés
megllozata|akor a képviselő-testtileti határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kéľelmező
béľleti díj ajánlatot tett. A Képviselő-testiilet hatiáľozattnak II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a he|yiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktxalrizáL|t
beköltözhető foľgalmi érték szolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével t<jrténik a bérleti díj meghatározźsa,
amely a|apján a kereskedelem tevékenységhez tartoző szorzó 8 Yo.

A Rendelet 4.$ (1) Bérleti szerződést üres és a bérlőnek va|ő źÍađást meggátló joggal nem teľhelt,
rendeltetésszerő hasznáiatra a|ka|mas' vagy azzá tehető helyiségľe lehet kötni, valamint olyan
helyiségre, amelyre a gát|ő köľülmény a szerzódéshatá|yba lépéséig elharítható.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkĺitését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti dijnak megfelelő összeget óvadékként megťtzetni, valamint
a 1 7. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalri kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírni.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javas|at

.........év. (..'hó....nap) . szźtműYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

7') hozzájárul a Budapest MII., Ülloi ĺt 16lB. szźm a|atti, 36763I0lN44 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott,25 m2 a|apteruletrĺ és a 36763lN45 hetyrajzi számon nyilvántanott,26 m2
alapteľülettĺ helyiségből 7.8f m2, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, füldszinti
helyiségek béľbeadásĺĺhozhatározott időre 2018. december 3|. napjźig, a LoR}l-YoN Bt. részére,
használtcikk kereskedelem (régiségek árusítása) cé|játa,27 .000,- Fťhó + Afa béľletĹ, közüzemi és
kiilönszolgáltaĺási díjak összegen, azza|, hogy a béľleti szerzodés nem hosszabbíthatő meg a az
onkormányzattlilajdonźhan á||ő nem lakás cé|jáĺa szo|gźúő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőlő 35/2013' (VI. 20.) számű önkoľmányzati rendelet f9.$-a a|apjźn, hanem a béľleti díj
méľtékéről a bizottság dönt.

2.) a bér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy a bérlőjelöltnek vállalnia kell a helyiség saját
költségen töľténő felújítását, azonźů|ó villanyóľa almérő felszerelését,tovźtbbáa bérleti jogviszony
időtartama alatt és azt követően sem élhet béľbeszámitássa|, és a felújítás költségét semmilyen
jogcímen nem követe|heti az onkormányzattő|.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a Rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat alälré.sźltvá||a|jaa leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, üg;rvezetó igazgatőja



Határidő: 2014. március 1 0.
A döntés végrehajtasát végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakózzététel módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2014. februźtr 2I.
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