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Tisztelt Y 6t osgazdátlkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' 350g1ĺ2ĺN2 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben Budapest VIII., Kĺsfuvaľos u. 9tb. szám alatti, 18 m2 alapterületű, utcai bejáralú, foldszinti
nem lakás célú helyiség. A helyiség a tulajdoni lapon iľoda besorolású.

A Kisfalu Kft' onkoľmányzati Házkeze|ó Iľodája a helyiséget fO1'2. februáľ 14-én vette birtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkonyv tanúsága szerint a helyiség mtĺszaki állapota jó, (4) besorolású. A helyiség
rendeltetéss zeru használatra alkalmas.

Dóra Tiboľ szellemi szabadfoglalkozásri (adószáma: 74108396-1-43; fő tevékenysége: egyéb alkotó
tevékenység) béľbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség szá'mítógéppeI végzett
editálás (vágás) cé|jár a történo bérbevétele kapc sán.

A szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelem bérleti díj ajánlatot nem tartalmaz.

II. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés sziĺkséges, amely döntés meghozata|fua a Tisztelt Bizottság
jogosult.

III. Tényállási adatok

Avízőrás helyiség lltán azonkormányzatközös költségfizetési kötelezettsége: 5.159.. Ft/hó.

A nem lakás célú helyiség ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült forgalmi értéke:3.248.000'.
Ft. A bérleti díj megál|apítáłsa a nyilvántartási érték I00 %o-ának figyelembe vételével kerül megállapításra.
A helyiségben végezni kívánt számítőgéppe| végzett editálás (mozgóképvágás) tevékenységhez tartoző
bérleti díjszorző 8 7o (aHatfuozat 8. a) pontja értelmében a felsorolt pontokban nem nevesített, szeszárusítást
nem tartalmazó tevékenységi körnek minősül), azaz a számított bérleti díj összege: 21.65\. Ft/hó + Áfa.

A Képviselő-testületi hatátozat 8. a) pontja a|apján az üres, |ega|ább f4 hőnapja nem hasznosított nettó 25
Millió Ft alatti bérleti díja ĺĺnkormányzati érdekből legfeljebb 50 ?o-ka| csökkenthető, azaz a kedvezményes
béľleti díj 10.827.. Ft + Afa.

Iv. A dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Dóľa Tĺboľ szellemi szabadfoglalkozásri részére szá,mítőgéppe|
végzett editálás (mozgóképvágás) céljára, határozott időre, 2019. december 31-ig l'5.1'57.. Ft/hó + Afa
béľleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen.

Javasoljuk a helyiség számított bérleti díjának csupán 30 vo-os csökkentését, mivel a biĺtokba véte| őta a
nem lakás célri helyiségre bérbevételi kérelem nem érkezett, viszont a helyiség mtĺszaki állapota jő (4), így
nem indoko|t az 50 Eo-os mértékű bérleti díj csökkentés.

V. A đöntés célja, pénzügyi hatása



Javasoljuk a fenti helyiség kérelmezo részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából befolyó
bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költségét, és plusz bevétele is származna, tovźlbbá a kérę|mezo a
helyiséget mtĺszakilag rendben tartj a.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbľa is közös költség fizetési
kĺitelezettség terhel i.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzatzo14.évi bérleti díj e|őirányzatát.
A helyiség bérbeadása pénzĺigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi környezet

A-z onkormáłnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásiínak feltételeiről szóló
35lf0I3. (VI. 20.) szám(l rendelet 2. $ (1) bekezdése ételmében a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat-
és. hatáskor megosztás szerint - cĺnkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkódási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szó|ó |993'
évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése érte|mében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

A Rendelet 14. s (1) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéri5| a bér|ő kiválasztása során kell megállapodni. Amenny \ben az onkormány zat részéró| történ1k az
ajánlattétel, a helyiség bérleti díjának méĺékét a Képviselő-testület határozatálban megállapított bérleti díjak
alapj án kell meghat 6łr ozni.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, amely
alapján a számítógéppel végzett editálás (mozgóképvágás) tevékenységhez taÍtoző szorző aHatározat 8. a)
pontja értelmében a felsorolt pontokban nem nevesített, szeszárusítást nem tarta|maző tevékenységi körnek
minősül, így 8 vo'

A248l2oI3 (vI. 19.) számű Képviselő-testületi hatźtrozat 8. a) pontja alapján az üres, legalább f4hőnapja
nem hasznosított nettó 25 Millió Ft alatti bérleti díja önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %o-ka|

cscikkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)

bekezdés a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áími.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozafr javaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzdjárul aBudapest YIII., 35091ĺaN2he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
vlu., Kisfuvaros u. 9./B szám a|att található, 18 m2 alapterĹiletű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáłratú, földszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatározott időre, 2019. decembeľ 31-ig Dóľa
Tibor szellemi szabadfoglalkozásrú részéte számítőgéppel végzett editálás (mozgóképvágás) cél'jálra,

l'5.|.57.. Ft/hó + Afa bérleti + k<izüzemi- és kĹilön szolgáltatási díjak összegen.

f.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonáłban á||ó nem lakás cé|jara
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 351201'3. (VI' 20.) számó Budapest Józsefváľosi
onkormányzati rendelet 14. $ (Z)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvállalási nyilatkozat
a|áírásátváů|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ugyvezető igazgatőja



Határidő: 2014. március 17.
A döntés végrehajtásáltvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetotáblán

Budapest, f0I4. február f8.
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