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Ti sztelt Y źr osgazdálkodási és Pénzügý B izottság !

I. Előzmény

Az onkormányzat tu|ajđonát képező Budapest VIII., 35944l0lN,|'0 helyrajzi számon
nýlvántartott, Budapest VIII., orczy űt 45. szám a|attí,31m2 alapterületű, udvaľi bejźratű,
frjldszinti nem lakás célú helyiség bérlóje volt Döľnyei Zsolt a 2003. április 2f . napjánkelt,
2008. július I6-án szęrződéshosszabbítás miatt módosított, 2013. december 31-ig szóló
határozott idejű béľleti szerződés a|apján. A helyiséget raktár céIjára vette bérbe a volt bér|ő,
és jelenleg is a birtokában tĄa. A helýség béľbevételekor 96.120,. Ft óvadétot frzetętt. Az
ingatlan-nýlvántartásban egyéb besoľolású.

A Kisfalu Kft. a bérleti jogviszony |ejá'rta előtt íľásban fęlhívta a bérlő figyelmét arra, hogy
bérleti szerződése |ejár.

D<irnyei Zsolt és Simó Zsolt (HB-588/2014) együttes kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez,
hogy a fenti helýséget a továbbiakban is vá|tozatlan feltételekkel szeretnék bérelni
bérlőtársakként, tovább a kérték a helý ség lakás sá tĺjľténő átminő síté sét.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzati Házkeze|ő Iľodájának tźtjékoztatźlsa szerint a helyiséget a
hasznáIő lakásként hasznáIja. A helýség karbantartott, jó állapotu.

D<irnyei Zso|t 2OI4. március I7-én kezdeményezte a Józsefuárosi Onkormányzat
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépitészi ÍJgyosztáIyánáI a fenti helyiség
funkcióváltását. 2014. március 27-én becsatolta a Budapest Főváros VIII. KeľĹilet
Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
26-14412014 1ktatőszźm,í hatźlrozatát, ane|y szerint a településképi bejelentési eljárásban a
fenti címen szereplő egyéb helýség lakássá tcjrténő a|akitźĺsa tárgyában benyújtott
đokumentácíó átvizsgźtlása :utźn az epitési tevékenység végzése kikötés nélktil tudomásul
vételľe keľtilt.

II. Beteľjesztés indoka

Úi uerletĺ jogviszony és a béľlőtáľsi jogviszony létesítéséhez bérbeadói döntés szükséges,
amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok

Jelenlegi havi nettó hasznáIatí díj: 34.585'. Ft.
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Avizőrás helýségľe az onkormźtnyzat kozös költség fizetési kotelezettsége:7.530,- Ft/hó.

A Kisfalu Kft Díjbeszedő Csoportjának nýlvántaľtása szęnnt a hasznáIőnak 2014. március
3I. napjáigbruttó (1 havi) 46.566,- Ft használatí- éskozuzemi díj tartozásavan.

Az Ingat|an-vagyonkataszteľben nýlvántartott udvari alagsoń helýség becsiilt éľtéke:
3.995.000'. Ft. A helýség bérleti đíja a forgalmi éľték 100 oÁ-ának figyelembevéteIével, az
udvari fijldszinti helýségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző Qaktźtozás) 6 %-os
szotzőva| számított nettó bérleti díj 19.975'- Ft/hó.

Iv. A dtintés taľtalmának részletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását DörnyeiZso|t és Simó Zso|tbér|otársak
részére raktározás cé|jźra a jelenlegi használati díjon, azaz 34.585,- Ft/hó + Áfa bérleti- +
kozuzemi- és ktilönszolgáltatási díjak összegen' amennyiben Dörnyei Zsolt a hatźrozattő|
szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül a fennálló hasznáIati- és közüzemi díj
1'artoztlsátkiegyenlíti.

Javasoljuk a fenti helýségľe a bérleti jogviszony l év időtartamra tĺjľténő engedélyezését a
lakássá történő átminősítéshez sztikséges előfeltételek teljesitéséhez, valamint a fijlđhivatali
átvezetéssel j áró költségekre tekintettel.

V. A döntés céljao pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helýség újbóli béľbeadását és a bérlőtársi jogviszony létesítését, mivel a
helýség haszná|atźnak folýono ssága az onkoľmányz at számárabevételi forrást jelent, feđezí
a közös költség fizetési kötelezettséget és plusz jövedelmet is termęl. Amennýben a helýség
birtokbavételre kęrĹilne az onkormányzatot k<jzös költség fizetési kötelezettség teľheli, a
helýség állapota romlik, és fennállhat annak a veszé|ye is, hogy a helýséget illetéktelenek
feltörik, akik kiköltöztetése az onkorm tnyzatrakĹilön kiadást ró.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az tĺlkormźnyzat 2014. évi bérleti
dij előirányzatát,

A helýség bérbeadása pénzügý fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helýségek bérbeadásának
feltételeiról szóló 35l20I3. (VI. 20.) számiĺ Budapest Józsefuáros onkoľmányzati ľendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatátozott feladat- és hatáskör
megosztás szeľint - ĺinkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzijgy
Bizottságot j ogosítj a fel.

A Rendelet 14' $ (1) bekezdése alapján új bérbeadás esetén a helýség bérleti dijának
mértékéről a bér|ő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat
részérő| töľténik az ajánlattéte|, a helýség bérleti díjának mértékét a Kt. határozatźtban
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatátozni. A hatásköľľel ľendelkező bizottság a
bérbeadói dĺjntés meghozatalakor a képviselő-testtileti határozatban foglaltaktól csak akkor
térhet el, ha akéręImęző bérleti díj ajánlatot tett.

A bérleti díj megźiIapítása 24812013. (VI. l9.) szám,Ú Képviselő-testtileti hatźrozat
(továbbiakban: Képviselő-testiileti határozat) szęrint tcirténik. A Képviselő-testĹilet hatátozat
7. pontja alapjźln a helýségbér alapjáu| a helýségeknek a jelen határozat és a Kt. más
hatáľozata szerint aktua|ízźit bekölt<jzheto forgalmi éľtéke szolgá|' A Képviselő-testtileti
hatźlrozat II. fejezet 8. a.) pontja értelmében, a helýségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételével tĺiľténik a bérleti díj meghatározása, az udvan ťoldszinti bejáľatu
r aktár ozásj tevékenysé ghez tartoző szorző 6 %o.
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A Rendelęt 14. $ (2) bekezđés alapján a leęndő bér|ő a bérleti szęrződés megkötését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapjěln közjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nýlatkozat ot a|źirni.

Az onkoľmźnyzat tulajdonában lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
méľtékéről sző|ő 1612010. (III. 08.) számú Budapest Józsęfuáros onkormányzati ľendelet (a
továbbiakban: Lakásrendelet) 60lA. $ (1) bekezdése a|apján a helyiség lakássá tĺjľténő
átalakításĺíhoz a 60. $ alkalmazrísĺíval |ehathozzőjĺírulni. l\hozzőjírulĺísban dĺinteni kell anól
is' hogy a bérlő a lakás után megźtllapított bérleti díjat fizet. A (3) bekezdésben foglaltak
a|apján tźrsashźnban lévő nem lakás céljára szo|gá'Iő helyiség esetén akkor lehet a 60. $
szerinti hozzájélruIő döntést meghozni a hasznźiati mód megvźitoztatásához, ha a társasház
hozzáj źlru|ó nyilatkozatát a bér|o beszerzi.

A LakásrendęIet2. $ (1) b) pontja és a (2) bekezdése az önkormänyzati bérbeadói dontésre a
Y át os gazđálkodási és P énzügyi Bizottságot j o gosítj a fel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýség bérbęadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év' ('..hó.''.nap) számú Városgazđálkodási és Pénzügý Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt, hogy
|.) hozzajźrul a Budapest VIII., orczy vt 45. sztml a|atti, 35g44lO/AlI0 hrsz-ú, 31 m2

alapterületű nęm lakás célú helyiség béľbeadźsához Dörnyei Zsolt és Simó Zsolt részérę t
év idotaľtamra bérlotźlrsi jogviszony létesítéséhez béľleti szeruođés keretében 34.585,-
Ftlhó + Afa bérleti ł közizęmi + ktilönszolgáltatási díjak összegű bérleti díjon a lakássá
töľténő átminősítés miatt, amennyiben Döľnyei Zsolt a hatátozatről szóló értesítés
kézhezvételét követő 5 napon belül a fennálló haszntiati- és kĺjzüzemi dij tartozésát
kiegyenlíti.

2.) abér|eti szęrződés megkötésének fęltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szolgźĺIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
szám.í Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjén 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat aláirását vállalják a
bérlőtáľsak.

3.) aBudapestVIII., Orczyitt45.szttma|atti,3594410lNl0hľsz-únemlakás cé|jźlraszo|gáio
helýség funkcióváltása miatt szükséges alapítő okirat módosítás ingatlan-ný|vántartásba
történő bejegyzésének határideje a béľleti jogviszony vége. Amennyiben ezen határidtlig
Dörnyei Zso|t és Simó Zso|t e|végzik az a|apítő okirat módosítást (csatolás,
funkcióváltás), amely az ingat|an-nýlvántartásoĺ átvezetésrę kenil, akkor a Bizottság a
helyiség lakássá minősítéséről, valamint a feltételek fennállása esetén annak bérbeadásáról
ktil<jn dönt.

4.) amennýben a bérlőtársak a határozat 3.) pontjában foglalt módosítást és ingatlan-
nyilvántaľtáson tĺiľténő éfiĺezetést nem végzik €l, úgy a lakás béľleti szęrzódés
megkötésére nem keľülhet sor' a helýséget a haszntiőknak kiüľítve, haladékta|antl| az
onkoľmányzat birtokába vissza kell adniuk.

5.) az 1.) pont szerinti bérleti szęrzőďés megkötésének elmaradása vagy a 4.) pont
megvalósulása esetén, a helyiség helyiségként vagy lakásként tĺjľténő hasznosításáról'
e|lhęz kapcsolódóan aZ eredeti állapot helyreá||ításárőI. vagy az a|apitő okirat
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módosításárő| a Bizottság a költségek ismeretében dönt. Fęlkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a

döntés előkészítése érdekében mérje fel a sziikséges költségeket, készítsen előterjesztést
és tegyen j avaslatot a hasznosításra vonatk ozőan a Bizottság részér ę.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. május 12.

A dĺjntés végrehajtástĺtvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺjrét éľintő dcintések esetén javaslata a kozzététę| mődjfua

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. ápĺilis 29.
Tisztelęttel: V

Kovács
ĺůgyvezeto

ottó
igazgatő
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