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Ti sztelt Y ár osgazdtůkodási és P énzügý Bizottság !

I. Előzmények

Az olkortľrźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 361g2l1lV1 he|yrajzi számon
nyilvántartott, Budapest VIII., Balassa János u. 1. szám a|atti,20 m2 alaptertiletű, utcai bejáratű,
pinceszinti nem lakás célú helýsée. Ahelýség a tulajdoni lapon üzlet besorolású.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkezęIő Iľodája a helýséget2O|3. október 07-énvette birtokba.
A birtokbavételi jegyzíĺkönyv tanűsága szerint a helyiség műszaki á,||apota közepes, (3) besorolású.
A helyisé g rendelteté s szeriĺ haszn áIatr a alkalmas'

Dóra Tiboľ szellemĺ szabadfoglalkozású (adőszźtma: 74108396-|-43; fő tevékenysége: egyéb
alkotó tevékenység) béľbevételi kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hęz a fenti helýség
számitőgéppe|végzett editálás (mozgóképvágás) céIjáratĺjrténő bérbevételę kapcsán.

A szükséges iratok becsatolásra keľültek. A kérelem béľleti đij ajálnlatot nem :arta|maz.

il. A beteľjesztés indoka

A helýség bérbeadáshoz bérbeađói döntés szükséges, amely dĺjntés meghozatalélta a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

Avizőrás helýség utźn az onkormányzatkozos költségfizetési kötelezettsége: 5.700.- Ft/hó.

A nem lakás célú helýség forgalmi értéke a Grifton Pľoperty á|ta|2013. november 15-én készített
étékbecslése alapján: 2.200.000,- Ft. A bérleti díj megállapíttsa a nyilvántartási érték I00 %o-aĺak
figyelembe vételével kertil megä||apitásra. A helýségben végezni kívánt számitőgéppe| végzett
editálás (mozgóképvágás) tevékenységhez tartozó bérleti díjszorző 8 %o, azaz a számitott bérleti díj
összege: 14.667,- Ft/hó + Afa.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Dóľa Tĺbor szellemĺ szabadfoglalkozású részére
szźlmitőgeppe| végzett editálás (mozgóképvágás) cé|jára, határozott időľe' 2OI9. decembeĺ 31-ig
14.667,- Ft/hó + Afa béľIetĺ + közizęmi- és kĹilön szo|gá|tatźtsi díjak összegen.

Javasoljuk a bérleti díj 8 oÁ-on töľténő megá||apitását, mivel a szźlmitőgéppe| végzett editálás
(mozgóképvágás) a Határozat 8. a) pontja értelmében a felsoľolt pontokban nem nevesített,
sze szárusítást nem l'arta|maző tevékenys é e i körnek m inő sĹil.



V. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmezo részére töľténő béľbeadását, mivel a mielőbbi béľbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közĺis költség fízetésí kiadását, és plusz bevétele is
szźrmazna, továbbá abér|o a helyiséget rendben tartja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
fizetési kötelezettség terheli és a helyisé g ál|agaľomlik.

A hatáĺozati javaslat elfogadása kęrlvezŕjen befolyásolja az onkormányzat fol4. évi bérleti díj
e|őirányzatźtt.

A helyis é g bérbeadás a péĺzúgyi fedezetet nem i gényel.

VI. Jogszabályĺ köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában á|Lő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeađásanak
feltételeiľől szóló 35lf0|3. (VI. 2o.) szźtmú' Budapest Józsefváľos onkormáĺyzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ
megosztás szerint önkormányzati bérbeadói dcjntésľe a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóIó
1993. évi LXXVII. töľvény 38. $ (1) bekezdése ételmében a felek a helyiségbéľ összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtókéľől a
bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro| történk az
aján|attétel' a helyiség bérleti díjának mértékét a Kt. határozatábĺn megállapított bérleti díjak
alapjáĺ kell meghatározni' A24812013. (VI. 19.) számú' Képviselő-testület határozatőnak II. fejezet
7. pontja értelmébeí a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatánozat ós a Kt. máshatározata
s zerint aktua|izźlt b eköltözhető foľ g almi értéke szo| gźi.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatźltozása,
amely a|apján a szátmítógéppe| végzett editálás (mozgóképvágás) tevékenységhez tartoző szorző a

Határozat 8. a) pontja értelmében a felsorolt pontokban nem nevesített, szeszárusítást nem
tarta|maző tevékenységi köľnek minősül, így 8 7o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő b&Io a béľleti szerzodés megkötését megelőzoen
köteles a bérbeadőnak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat
alákni.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos đöntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). szźlml3'Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatáľozat:

A Váľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságrígy dönt, hogy

I.) hozzĺijĺirul a Budapest VIII., 36t92l|lN1 helyľajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest vlil., Balassa János u. 1'. szám alatt talá|hatő, 20 m. alapterületű, üres,

cinkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratí, pinceszinti nem lakás célú helyiség b&beađőĺsá,hoz

hatátozott időre, 2019. december 31-ig Dóľa Tĺboľ szellemĺ szabadfoglalkozású részére

számítőgéppe| végzett editálás (mozgőképvágás) céIjálra, 1'4.667,. Funő + Afa béľ|eti +
kozizemi- és külön szolgáItatási díjak osszegen.



2.) abérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céIjáraszo|gá.Iő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l2oI3. (vI. 20.) számíBudapest
Józsefvárosi onkormányzatiľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn3 havi bérleti díjnak megfe1elő
óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapjáĺ kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvállal ás i nyilatkozat aláír ását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ĺigyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I4. máľcius 17.
A döntés végrehajtásátvégzó szeruezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest, 2014. februáľ 28.
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