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Táľgy: vmÁc vARÁZs 56 Bt. béľbevéte|i kéľelme a Budapest VIII. keľĺilet, orczy űt 4t.
szám alatti Íĺľes, önkoľmányzati tulajdonú nem |alĺĺs célú helyiségľe
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Készítette: Kubánka-BerghammerPetraľeferens
A napirendet nyílt iilésen kell tĺárgyalni
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbb sé g szüksé ge s

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 35960/0lN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., orczy űt 4t. szám a|aÍti, 48 m, alapterülettĺ, utcai, füldszinti nem
lakás célú helyiség, amely az ingat|an-nyi|vźtntartźtsban egyéb helyiség besorolású.

A Kisfalu Kft onkoľmźnyzati Hźrkeze|ő Iľodája a helyiséget 2OI2. oktőber 19-én vette biľtokba' A
bitokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség állapota megfelelő, (4) besorolású,
ľende lteté s s zeríj használatra alkalmas.

A helyiség vonatkozásában 2013. április 24-én bérbevételi ajánlat érkezett, azonban a Bizottság
597lf0I3. (v.27.) szźĺmű hatźrozatźtban úry döntött, hogy nem jźru| hozzá a fenti helyiség
bérbeadásáh oz a Migráns Segítség Magyarország Egyesület részére.

A Vĺľág Yarázs 56 Bt. (székhely: 1089 Budapest, Orczy tét 4/A 4'em. 26'; cégjegyzékszźtm: 0I-06-
777999; adószźtm: 22397289-2.42; képviselő: Albert Lász|őné ügyvezető) kéľelmet nylljtott be a
Kisfalu Kft-hez a fenti helyiségre virágok raktározása cé|jźtra töľténő bérbevételének ügyében. A
kérelmező cég képviselője a helyiséget megtekintette, annak jelenlegi műszaki á"||apotátt ismeri. A
kéľelemhez s1ikséges iratok (Cégkivonat, Aláírási Címpéldány) becsatolásľa kerültek. A kére|em
23.650,- Ft + Afďhónap bérleti díj aján|atottarta|maz.

A benyujtott iratok alapján megállapítható, hogy akére|mező anemzeti vagyonról szóIó 2011. évi
CXCM. törvény 3. s (1) bekezdés 1. pontja szerint áú|źthatő szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényál|ási adatok

Az onkoľm źnyzatközös költség fizetési kötelezettsége: 9.049.- Ft/hó.

A fenti helyiség ingatlan-vagyonkataszterben nyilvántaľtott forgalmi értéke: 6.330.000,- Ft. A
kéľelemre töľténő bérbeadás esetén, az utcai ftildszinti helyiség esetében a kereskedelemi
tevékenységheztartoző bérleti dij szorző 8 %o, az így számítotthavi bérleti díj 42.200..Ftthő + AÍa.

Új bérbeadĺsnál a Képviselő-testĺilet248/2013. (u. |9.) száműhatározatának 8. a) pontja éľtelmében
az üres, legalább 12 hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség
esetén a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 30 %-ka| csökkenthętő, azaz a kedvezményes
bérleti dij29.540,- Fťhó + Afa.



Az opten Céglar tanűsága szeľint a társaság ellen végrehajĹásĹ, csőd- és felsziámolási eljárás nincs
folyamatban, társasági adóbevallási kötelezettségének f010.,201I., ésfDl2-ben is eleget tett.

IV. Dtintés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását aYirágYarázs 56 Bt részére raktátrozás cé|jtlrahatźlrozott
idotartamra, 2o1g. decemĹer 3|. napjáig z9.śł0.- rĺno + Áľa ľéľleti * közüzemĹ és külön
szolgáltatási díjak összegen.

Javasoljuk a több mint 12 hónapjo ncm hosznosított holyisóg osetóbon g 30 9/o kal osöklĺontott bórloti
díj megállapíĺását, tekintve, hogy a helyiség régóta üresen áll.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatĺása

Javasoljuk a fenti helyiség kéľelmező részére töľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból
befolyó bérleti díj fedezné az onkoľmányzat közös kö|tség kiadásait, és plusz bevétele is sztrrmazna,
továbbá a bérlő a helyiséget ľendben taľtja.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az Önkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
ťlzetési kötelezettség terhe|i, és helyiség á'||aga ľomlik.

A hatfuozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormźnyzat 2014. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség béľbeadása pénztigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jźra szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szźmű rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint - önkoľmányzati bérbeadói dontésre a
Y źtr o s gazdál kodás i é s Pénzü gyi B izottságot j o go s ítj a fe l.

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi Lxxvu. törvény 38. $ (1) bekezdése énelmében a felek a helyiségbér összegében
szabađon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a bérlő kivtůasztźsa során kell megállapodni. Amenny\ben az onkoľmányzat részérő|
történik az ajćn|attéte|, a helyiség béľleti dijźlĺak mértékét a Képviselő-testiilet hatfuozatźtban
megállapított béľleti díjak alapján kell meghatározni. A hatásköľrel rendelkezőbizottság a bérbeadói
döntés meghozatalakor a képviselő-testületi hatźtrozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet e|, ha a
kére|mező bérleti dij ajátn|atot tett.

A Képviselő-testĺ'ilet 24812013. (vI. 19.) sztlmű hatźtrozatźnak II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatarozat és a Kt. más határozata szerint a|<tua|izált
beköltözhető foľgalmi érték szo|gźll. A határozat 8' pontja a|apjźtn a helyiségben végezni kivánt
tevékenység figyelembevételével történik a bérleti dij meghatározása, a ruktźrozási tevékenységhez
tartoző szorző utcai füldszinti helyiség esetén 8 oń.

A Kt. hatźlrozat 8. a) pontja éľtelmében az üľes, legalább If hőnapja, legfeljebb 24 |lőnapja nem
hasznosított neÍtő 25 M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendők azza|, hogy a bérleti
díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 3 0 %.ka| cs<jkkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bér|ó a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatota|áími.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Yźlrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.



Hatáľozatijavaslat

év. (. .. hó. . . . n ap). szźtmű Y źtr o s gazdźl l kodás i é s Pénztigyi b izottsági hatźr ozat:

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) hozzdÍórul a Budapest VIII., 35960l0/N3 he|yrajzí számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.'
o,c"y ĺ,t ł|. szźtm alatt elhelyezkedó,48 m2 alapteľületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai

földszinti helyiség bérbeadásához haLtrozott idiilaľĺauu,a, 2019. decenrbeľ 31. napjáig a Vinĺg
Yarázs 56 Bt. részére, raktźľozás céljźna,29.540.- Fťhó + Áfa béľteti + közüzemi- és ktilön
szo|gá|tatási díj ak ö sszegen.

2) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźban ti|ó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) szźtmű Budapest
Józsefuĺĺrosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźln 3 havi bérleti díjnakmegfelelő
óvadék megÍizetését, valamint a |7 . $ (4) bekezdése alapj źn kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źúrástú v á||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatő
Hataridő: 2014. május26.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. május 1 3.
Tisztelettel:

Kovács ottó
agyvezetó igazgatő
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