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Tisztelt Vĺírosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkoľmźnyzattulajdonát képezi a Budapest vln., József u. 46. szźlm a|atti,35044t0lN2
hľsz-ú, utcai bejĺĺľatu, füldsziĺtí, 32m2 alapteľĹilettĺ nem lakás célri helyiség, ane|y az
ingatlan-nyilvantartásban műhely besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzatiĘźakeze|ó ltodája a fenti helyiséget 2013. október 01-én vette
biľtokba. A birtokbav ételi jegyzőkönyv tanűsága szeľint a helyiség j ő ái|apotí, (4) besorolású,
rendeltetés szeríj haszná|atr a alkalmas.

Az onkoľményzat tulajdonát képezi a Budapest vlil., Jĺízsef u. 46. szźlm a1atti,35044t0tV3
Ilrsz-ű, utcai bejáĺatu, füldszinti, 81 m" alapteľĹiletrĺ nem lakás célú helyiség, amely az
ingatlan-nyilvĺántaľtásban iľoda besorolással szeľepel.

A Kisfalu Kft' onkormányzatiHázkeze|ó Irodája a fenti helyiséget 2008. szeptember 3O-án
vette birtokba. A biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség k<izepes állapotu, (3)
be soro lású, rendeltetés szerÍí hasznáLatr a alkalmas.

Puka Eduaľd egyéni vállalkozó (székhely: 1084 Budapest, Tavaszmező u.I9-2|.3. em.2I.;
vá|Ia|kozői szźlrla: 20286006; adőszźĺna:60315908-2-42) kére|met nyújtott be a Kisfalu Kft-
hez, a 35044l0lU2 hrsz-tl helyiség ziJ.ld kávé ruktźr, továbbá a 35044l0lU3 hrsz-il helyiség
kávépörkölő és bemutatóterem céljfua töľténő bérbevételének ügyében. A kérelemhez
szĹikséges iratok becsatolásra kerĺiltek. A kérelem bérleti dij ajan|atot nem tarta|maz.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiségek bérbeadáshoz bérbeađói dĺintés sztikséges, amely döntés
me gho zata|tn a a T iszte|t Bizottsźąj o go sult.

III. Tényállási adatok

A 35044t0lV2 llĺsz-ű vízőra nélküli helyiségľe az Önkormźnyzat kĺjzĺis költségfizetési
kötelezetts ége: WJ![b,
A fenti helyiség forgalmi éľtéke a Grifton Properüy Kft. által 20112. októbeľ I7-énkészített,
majd 20l4.ben aktualizá|t értékbecslése alapjtn: 5.400.000'. Ft. A kérelemľe töľténő
bérbeadás esetén, az utcai ftjlđszinti helyiségné| raktáĺ tevékenységhez tartozó bérleti đíj
szotző 8%o, azígy szźmított havi bérleti díj 36.000.. Ft/hó + Áfa.



A 35044t0tV3 vízőrás helyiségÍe az onkormányzat kozos költségťrzetési k<jtelezettsége:
9.580.. Ft/hó.

A 35044l0ĺN3 Lltsz-ú helyiség ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántaľtott becsült forgalmi
értéke: 13.528.000'. Ft. A kérelemľe tĺjrténő bérbeadás esetén, bemutatóteľem (kávépĺirkĺilő
és bemutató terem) tevékenységheztartozó bérleti dij szorző 8 %o, azígy szźmított havi bérleti
díj 90.187.. Ft/hó + Áfa.

Üres, lega|ább 24 hónapja nem hasznosítoÍ nettó f5 M Ft alatti helyiség esetén a fenti
szotzők érvényesítendókazzal', hogy a béľleti díj ĺlnkoľmźnyzati érdekből legfeljebb 50 %-kaI
csökkenthető.A,így számítottcsökkentett bérleti díj: 45.094.. Ft/hó + Áfa.

Új uerbeadásnál, ha olyan utcai bejáľatu ftjldszinti helyiség keľĹil bérbeadásra, amelyre
legalább egy éve nem érkezett béľbevéte|í ajánlat, tovźtbbá 3-as vagy annál alacsonyabb
kategóriába besorolt áIlapotű, a bérleti díj méľtékét a mindenkori közĺjs k<iltség összegén lehet
me gá1l apítani, amely a hatfu ozat ho zata| időpontj ában 9. 580.. Ft/h ó.

A Képviselő-testĹilet 24812013' (VI. 19.) számtł hatáĺozatźnak melléklete szerint, a 3-as
kategóľiába sorolt helyiségek felújítási igénye legfeljebb bruttó 40.000,- Ft/fił. Ez a|apjźn a
8'1 m, alapterülettí helyiség helyreá||ítźtsi kĺlltsége bruttó 3.240,000,- Ft (2.551.181,- Ft +

Afa).

A szénlított bérleti díj és a k<jzös költség kiilönbsége 80.607,- Ft, ami a bérbeadót terhelő
munkálatok kciltsége esetében 3|,6 havi megtériilést eredményez, azaz ezen iđi5szakot
kĺivetően a béľleti díj, az inflációval emelt szźlmított bérleti díjnak megfelelő ĺisszegre
emelhető.

A csökkentett bérleti díj és a közös költség kiilcinbsége 35.514,- Ft, ami a bérbeadót teľhelő
munkálatok kĺiltsége esetében 71,8 havi megtérülést eľedményez, azaz ezen időszakot
kĺivetően a bérleti díj, az inflációval emelt számított béľleti díjnak megfelelő ĺisszegre
emelhető.

Puka Eduard egyéni vállalkozónak két bérleménye vaÍL a kęrtiletben' a Budapest VIII.'
Tavaszmező u. t9-2|, szźm alatt. A fenti helyiségekľe a béľlőnek 2014. februĺár 28-ig bérleti-
és kĺjzüzemi đíj tartozása nem áll fenn.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a 35044/0|N2 helyiség bérbeadását Puka Eduaľd eryéni vállalkozó tészére
ra]<tźr céIjárahattrozott időtartamľa,2079. december 31-ig 36.000,. Ft/hó + Áfa bérleti +
kónizemi- és kĹilĺin szo|gá|tatási díjak összegen.

Javasoljuk a 35044l0lU3 helyiség béľbeadását Puka Eduaľd egyéni vállalkozó tészére
raktĺáľ cé|jára hatáĺozott íďőtaĺtarĺua, 2019. december 3t-ig 72.150,. Ft/hó + Áfa béľletĺ +
kozinemi- és kĹil<jn szo|gá|tatási díjak összegen.

Javasoljuk a 35044l0lV3 hľsz-ú helyiség bérleti díjának 20o/o-os mérséklését tekintettel a
helyiség közepes źi|apotźra, vďamint arra, hogy a helyiség huzamosabb ideje tires.

A 35044l0/N3 hĺsz-ú helyiség esetében azért javasoljuk a bérleti díj csökkentését, meľt a
helyiség bérbevételére hosszti ideje nem volt érdeklődés. Nem javasoljuk a bérleti díj közĺls
k<ĺltségen tcjľténő béľbeadását és így a felújítási munkálatok elszámolását, mivel a béľleti đíj
és a kĺjzös kĺiltség kozott igen nagy a kiilönbség.

V. A döntés célja' pénzüryĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiségek kérelmezo tészére tciľténő béľbeadását, mivel a mielőbbi bérbe
ađásábóI befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költségét, és plusz bevétele is
szćrmazĺa. A bérlő a helyiségeket a tevékenységének megfelelően kialakítaná, ľendben
tartaná.



Ahatáĺozati javaslatok elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat}}|4. évi bérleti
díj e|őirźnyzatźú.

A helyiségek bérbeađásapétuigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi környezet ismertetése

Az onkoľmźnyzat fulajdonában alló nem lakás cé|jźtra szo|gáIő helyiségek bérbeadásĺĺnak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźtmíl rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a
rendeletben meghatźlrozott feladat- és hatásköľ megosztás szerint _ ĺinkoľmrányzatibérbeadői
döntésre aYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabáiyo|<rőI
szőIő 1993. évi L)O(V[I. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźn a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti
díjának méľtékéről a bérlő kiválasztása során kell megállapođni. Amennyiben az
onkoľmlínyzat részéróI toftéruk az aján|attéte|. a helyiség bérleti díjának mértékét a
Képviselő-testĺilet hatźrozatábanmegáLlapított béľleti díjak alapjan kellmeghatźrozni.

A Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) szźlmis'hattnozatY. fejezetének24. pontja a|apjźn a
ťĺzetenđő nettó béľleti díj egy hőnapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint a ttrsasházi
kĺjzĺjs és egyéb k<iltségként kifizetett összeg.

A hatérozat II. fejezet 7. pontja éľtelmében a helyiségbér alapjálll a helyiségeknek a jelen
hatźnozat és a Kt. más hatĺírozata szerint aktualizá|t beköltĺizhető foľgalmi éľték szolgál. A
hatźrozat 8. pontja aLapján a helyiségben végezni kívant tevékenység figyelembevételével
tĺiľténik a béľleti díj meghatźltozása, az utcai ftjldszinti helyiségben végzett raktaľ
tevékenységhez taĺtoző szorző 8 Yo, az utcai ftjldszinti helyiségben végzett bemutatóterem
tevékenysé ghez tartoző szotző 8 oÁ.

A Kt. hattttozat 8. a) pontja éľtelmében az iires, legalább 24hőnapja nem hasznosított nettó
25 MFt alatti helyiség esetén a fenti szotzők érvényesítendők azza|, hogy a béľleti díj
ĺĺnkormányzati éľdekből legfelj ebb 50 %-kal cs<jkkenthető.

A Kt. hatźlľozat 13. pontja értelmében új bérbeadásnáI, ha olyan utcai bejaľatú ffjldszinti
helyiség keriil bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevéte|i aján|at,
továbbá 3-as vagy annźtl alacsonyabb kategóriába besorolt állapotu, a bérleti díj méľtékét a
mindenkori köz<js k<iltség ĺisszegén lehet megállapítani.

A Kt. határozat 14. pontja értelmében a 12. és 13. pontok alapjan tcjľténő bérbeadáskor a
vevőnek vá||a|nia kell a helyiség fe|t$ítasát saját kciltségen, továbbá a bér|eti jogviszony
időtartanaalatt és azt követően sem élhet bérbeszátĺitással, és a felújítás költségét semmilyen
jogcímennemköveteIhetiazonkoľmlĺnyzattől'.

A Rendelet 14. $ (2) bekezđés a|apján a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkötését
megelozóen köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17. s (4) bekęzdés alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kĺ jtelezettségvállalásinyíIatkozata|áimĹ

Fentiek alapjan kéľem a Tísztelt Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti
helyiség bérbeadásával kapcsolatos dĺĺntését meghozĺĺ szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szźrĺÍĺVaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vríľosgazdálkodási és PénzügyiBízottságúgy dönt, hogy

3



|.) hozzájárul aBudapest VIil., 35044l0lN2he|yrajzi sziímon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., József u. 46. szám alatt taIá|hatő, 32 m2 alapterĹilettĺ, Ĺiľes,

cĺnkormĺĺnyzati tu|ajđonú, utcai bejaratű ftjldszinti helyiség béľbeadásrĺhoz hatźnozoÍt
időtaľtamĺa, 2019. december 31-ig Puka Eduaľd egyénĺ vállalkozó tészére, raktaľ
céIjára,36.000,. Ft/hó, + Áfa béľleti ł kozl,lzęmi- és külön szolgźitatási díjak ö,sszegen.

2.) hozzájárul aBudapest VIII., 35044l0lÁJ3helytajzi számon nyilvĺíntaľtott, teľmészetben a
Budapest vIII.n Jĺózsef u. 46. szám alaÍt ta|á||lató, 81 m" alapteľĺiletiĺ, tiľes,
<lnkoľmányzati tulĄdonú, utcđ bejaratű ftĺtdszinti helyiség béľbeadásahoz határozott
időtaĺtamĺa,20|9. đecember 3 1-ig Puka Eduaľd eryéni vállalkozó részére, kávépörkölő
és bemutatóterem céIjtra,72.150,- Ft/hó, + Áfa bérleti +közijzemĹ és külön szolgáltatasi
díjak osszegen.

3.) a bérleti szeruőďések megk<ltésének feltétele, hogy az onkormlĺnyzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jaraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásrának feltételeiľől szóló 35l20l3. (VI. 20.)
számt Budapest Józsefuiíľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3-3
havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|tńtźsát vźilalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatő
Hatźridő: 2014. ápri|is24.
A döntés végľehajtásźúvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététę| módjaľa
nem indokolt hirdetőtáblrín honlapon

Buđapest, 2014. április 8.

Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő
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