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Tisztelt Vríľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság!

I. Előzmény

Az Önkormźnyzat.tu|ajdonáńképezi a Budapest^vlll., 36274l0lV4he|yrajzi számonnyilvántaľtott, a
Budapest vIIr., Ülloĺ ĺt 66/a. szźtma|atti,29 m2 alapterülehĺ, utcai, ftlászinti bejáratűnem lakás célú
helyi sé g. A hely i ség az ingat|an-ny i|v ántartásban üzlet be soľo lású.

A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiHźľ;kezelróhrodźĘaa helyiséget 2011. november 24-énvette biľtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanrisága szerint a helyiség jó műszaki állapotú' (4) besorolásri,
rendeltetéss zęru hasznźtlatra alkalmas.

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 891lf0|3. (VII. 31.) szátműhatározatźtban úgy döntött,
hogy hozzájźtru| a Budapest VIIJ., 3627^4l0/N4 he|ytajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Üľoĺ ĺt 66la. szám a|att ta|źůható,29 m2 a|apteľÍilehĺ, üľes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejárat(l,
ftildszinti helyiség bérbeadásához hatźrozatlan időre, 30 napos fe|mondássa| az MJ Bizalom Kft.
részére, kźtvéző (szeszesital árusítással) cé|jźra, 62.78Í,- Ft/hó + Áfa bérleti., közüzemi és
különszolgáltatási díj ak összegen.

A kéľelmező írásbeli éľtesítéStinket követően a szerzódéskötési hatĺáľidő módosíĹásátkértę, amelyet a
Kisfalu Kft. saját hatáskörben engedélyezett. A kérelmęzó az engedélyezett hataridőn beliil nem
kötötte meg a bérleti szeruődést. Az azőtaeltelt időszakban a fenti helyiségľe érdeklődés nem volt.

Paueľné Goda Mráľta Végrehajtói Iľoda (cégjegyzékszáma: 01-i8-000021; székhelye: 1082 Budapest,
Ülloĺ ĺt 66/A.3.4'; adőszáma: 14312122-|-42; képviselő: Paueľné Goda Máľta) kérelmet nýjtďtt be
a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség irattán (végľehajtĺási iratok táľolása) cé|jfua töľténő bérbevétele
ügyében. A helyiség bérbeadását hatétrozat|an időľe kéne. A szĺikséges iratok (Aláírási Címpéldány,
Cégkivonat) becsatolásľa keľültek. A kérelem bérleti díj ajźn|atot nem taľtalmaz. A kérelmező
vé gľehaj tó i ir o dźja a fenti he lyi sé get magáb an fo glaló tźr sasházb an he lyezkedik e l.

A kérelmező a Nemzeti vagyonról sző|ó 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint
ái|átható szerv ezetnek minősül.

il. Beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbęadői döntés szükséges, amely döntés megllozata|źra a
Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényá|lási adatok

Avízőra nélküli helyiség után az Önkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 7.395.- F.t/hó +
Afa.



A G{fton Property Kft.2013. november 15-én készített éľtékbecslése szerint a36274/0ĺN4htsz-il,
29 m, alapterületiĺ, utcai bejélratű, ftlldszinti nem lakás célú helyiség forgalmi éľtéke: 5.200.000,- Ft. A
helyiség béľleti díja a forgalmi éľték 1'00 %o-źtnak figyelembevételével, az ltcai ťoldszinti helyiségben
végezni kívánt tevékenységhez tartoző (ra|<tźrozás) 8 %-os szorzőva| számított nettó béľleti díj
34.667,. Ft/hó.

A legalább 24 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormźnyzati érdekből
legfeljebb 50 %-ka| csökkenthetó. Az igy csökkentett nettó havĺ béľleti díj 17.333'. Ft.

Az opten Cég!źr tantsźąa szerint a társaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban, tĺársasági adóbevallási kötelezettségének 2010,2011. és f0I2. évben is rendben eleget
tett.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Paueľné Goda Mĺáľta Végĺehajtói Iroda részéľe
ra|<tźrozás cé|jára,határozat|an időre, 30 napos felmondási hataľidővel, az20 %o-ka| csökkenteff, azaz
27.734,- Ft/hó + Afa bérletĹ, közuzemi és különszolgáltatlási díjak összegen.

Javasoljuk a szźlmitott bérleti dii 20 %o-ka| töľténő csökkentését, meľt az uĺai ilt targyi ingatlan
fekvése szerinti részén elhelyezkedő helyiségek iránti kereslet nagyon csekély, mindazonáltal nem
javasoljuk az 50 Yo-ka| töľténő csökkentést, mivel a helyiség jó állapotu.

V. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részérę torténő béľbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzatközos kĺiltségét, és plusz bevétele is származna,továbbá
a bérlőjelölt a helyiséget karbantaľtaná, annak áů|aga nem ľomlana tovább. Amennyiben nem adja
béľbe a helyiséget az onkorm tnyzaq kiadásként továbbra is köz<js költség fizetési kötelezettség
terheli.

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

A hatźrozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolja a f0|4' évre tervezett bérleti díj bevételi
e|őir źny zat telj esül ését.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35l20t3. (VI. 2O.) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatáľozott fe|adat- és hatáskör megosztás szerint _
önkoľmányzati bérbeadói döntésre aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

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

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltéte|eiľól
sző|ő 35/2013. (VI. 20,) szź'miű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati ľendelet 14. s (1) bekezdése
a|apjźn rij bérbeadás esetén a helyiség béľleti dijźlnak méľtékéľől a bérlő kivźůasztása során kell
megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részéró| töľténik az ajén|attétel, a helyiség bérleti
dijźnak méľtékét a 24812013. (VI' 19.) szátmű képviselő-testĺileti hatźlrozatban megállapított bérleti
dijak a|apjźtn kell meghatźroznĹ A Képviselő-testiilet határozatźnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hatarozat és a Kt. más határozata szerint a]<tla|izźit
beköltözhető forgalmi éľték szolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatáľozása,
amely a|Ąźtn azutcai Íijldszinti helyiségben végezni kívánt tevékenységheztartoző (raktározás) 8 %o.

A legalább 24 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből 50 %-

kal cs<jkkęnthető' A kedvezmény megá||apítźtsánál nem lehet ťlgyelembe venni azt az időtaľtamot,
ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listĺáján.



A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|Ąán a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését mege|őzóen
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláíľni.

Fentiek a|apjźn kéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy a he|yiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

.........év. (...hó....nap) . szźtm,űYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsági hatźtrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájórul a Bud.apest vlil', 36274l0lV4 he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a
Budápest VIII., Üllĺi ĺt 66ĺA'. szátm a|att tairźihatő, 29 m2 alapteľülettĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejźratű, fiildszinti helyiség bérbeadásához határozat|an időľe, 30 napos
felmondási határidővel, a Paueľné Goda Máľta Végľehajtóĺ Iľoda részére, raklrározźs cé|jźľa,

27.734,- Ft/hó + Áfa bérleti-, köztzemi és különszo|gá|tatásidíjak összegen.

2.) abérIeti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában tilró nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiró| szóló 35120|3. (VI.20.) szźmű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 1'7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
k<jtelezettségvállalási nyilatkozat a|źńrásźń vá|lalja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft, tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. ápri|is 24.
A döntés végrehajtásátvégzó szęrvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő d<jntések esetén javaslataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. április 8.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács Ottó
ugyvezető igazgatő
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