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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 201'4. májls 05.i üléséľe

Tárgy: Maľján András béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerületo Német u. 17.19. szĺĺm
alattĺ ĺiľes önkoľmányzati tulajdonrĺ helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika referens
A napirendet nyílt ülésen kell targyalni
A dönté s elfo gadásáh oz e gy szer u szav azattobbsé g szüksé ge s

Tisztelt Y érosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. E|őzmény

Az onkormányzat tlIajdonź.ľ- képezi a Budapest VIII., 35217 /1lN|9 be|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest vIII.o Német u. 17.19. szám a|atti,67 mf alapterĺiletű, félemeleten elhelyezkedő nem lakás
célú helyiség. A helyisé g az ingat|aĺ-nyilvántartásban iroda besorolású.

A Kisfalu Kft. onkormárlyzatiHázkeze|ő Irodája a helyiséget 2011. junius 30-án vette biľtokba. A
biľtokbavételi jegyzókönyv tanúsága szeľint a helyiség megfelelő műszaki állapotri, (4) besorolású,
rendeltetéss zeru használatra alka|mas.

Marján András adószámmal rendelkezo magánszemély (adószáma: ,79441384-I.42; lakcím: l08l
Budapest, Rákóczi út 65. II. I8.; adőszám kiváltásának dátuma: 2014.04.09.) kérelmet nýjtott be a
Kisfalu Kft-hez a fęnti helyiség, audió-vizuális tevékenység (vizuális technikával foglalkozó cégnek
végez a kére|mező bedolgozást, spotokat, ľeklámokat, továbbá hangmintákat és hangalámondásokat
készít) cé|jtra történő béľbevétele ügyében. A szükséges iľat (NAV bejelentő) csatolásra került. A
kéľelem bérleti dij aj áĺllatot nęm tarta|maz.

il. Beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői d<intés szükséges, amely döntés meghozata|fua a

Tiszelt Bizottság j ogosult.

III. Tényállási adatok

Avizőráshelyiség uttnazonkormányzat közös költségťrzetési kötelezettsége:1t.725,-Ftlhő +Áfa.

Az Ingatlan-vagyonkatasztei nyi|vźntartás szerint a 35217|I/NI9 hrsz-it, 67 11ŕ alapterületű,
felemeleten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség becsült éľtéke: 7.9fI.000,- Ft. A helyiség bérletí
díja a forgalmi érték I00 %o-tnak figyelembevételével, a helyiségben végezní kívánt tevékenységhez
tartoző (nem nevesitett, szeszárusítást nem tarta|maző tevékenységi kör esetén) 8 %-os szotzőva| a

szńmított nettó havi bérleti díj 52.807'- Ft.

A legalább 24 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből
legfeljebb 50 %-ka| csökkentheto. Az így csĺjkkentett nettó havi bérletĺ díj 26.403'. Ft.

Iv. A dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Ma1án András adőszámma| rendelkező
magánszeméIy részére, audió-vizuális (spotok, ľeklámok' hangminták, hanga|źtmondások készítése)
tevékenység cé|jára, határozott időre, f0I9. december 31. napjáig, 42.246,- Ft/hó + Afa bérleti- +
kö njzemi - é s ktil ön szol gáltatási díj ak ö s sze gen.
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Javasoljuk a bérleti díj 20%-ka| történő csokkentését, mivel a helyiség több mint két éve üresen áI|. Az
onkormányzat érdeke a mielőbbi béľbeadás, mivel a kihasználatlanság időtartama a|att a helyiség
állapota tovább ľomlik.

V. A dtintés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség k&elmező részére töľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó béľleti dij feďezné az onkormányzatkozos kĺiltségét, és plusz bevétele is származna,továbbá
a bér|őjelolt a. helyiséget karbantaľtaná, anrnk tůlaga nem romlana. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az Onkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség ťtzetési kötelezettség teľheli.

A döntés pénnjgyifęđezętet nem igényel'

A határozatí javaslat elfogadása pozitivaĺ befolyásolja a 2014. évre tervezett bérleti díj bevételi
e|őir tlny zat te lj e sü lé sét.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek béľbeadásának fe|tételeiről
szőIó 3512013. (VI' 2O.) számí Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a renđeletben meghatáľozott fe|adat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeĺitésükľę vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LxXVn' törvény 38. $ (1) bekezdése értęlmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ő 3512013. (VI. 20) számu Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezđése
a|apján űj bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéről a bérlő kiválasztása során kell
megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő| töľténik az aján|attétel, a helyiség béľleti
díjának mértékét a 24812013. (vI. 19.) szátmű képviselő-testtileti határozatban megállapított bérleti
díjak alapján kell meghatározni. A Képviselő-testület határozatźnak II. fejezet7.pontja értelmében a
heIyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más hatélrozata szerint a|<tla|izáIt
bekĺjltözhető forgalmi érték szolgál.

A helyiségben végezĺi kívánt tevékenység flrgyelembevételével történik a béľleti dij meghatározása,
amely alapján a helyiségben végezni kívánt tevékenységheztartoző nem nevesített, szeszárusítást nem
tarta|mazó tevékenységi kör esetén 8 %.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő béľlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó' bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kózjegyző előtt egyoldalri köte|ezeffségvállalási nyilatkozatot aláimi'

Fentiek alapjáĺ kéľem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadástnal kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

IJ.úírozati javaslat

év. (...hó...'nap). számllYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

I') hozzáiárul a Budapest VIII., 35217l|ĺN19 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. Német u. 17-19. szátm a|att ta|źihatő, 67 m2 alapterülettĺ, üľes, önkormányzati
tulajdonú, félemeleten elhelyezkedő nem lakás céhi helyiség bérbeadásához határozott időľe,
2019. december 31. napjáig, Maľján András adószámmal ľendelkező magánszemély részére,
aldiő-vinlális (spotok, reklámok, hangminták és hangalámondások készítése) tevékenység cé|jára,
42.246,. Ft/hó + Afa bérletĹ,konjzemi és kÍilönszolgáltatási díjak összegen.

f.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonában źll|ő nem lakás
céIjára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) szźimű Budapest
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Józsefuárosi onkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7' $ (4) bekezdése alapján közjegyzó e|őtt egyoldalri
kötelezettségvállalásinyi|atkozataIáirásáúvá||a|jaaleendőbérlő'

Felelős: Kisfalu Kft, iigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. május 12.
A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe| módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. ápnlis 25.
Tisztelettel:
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