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A döntés elfo gadásáh oz e gy szera szav azattłcbb sé g s züksé ge s

Tisztelt Y ár osgazdá,lkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az tnkormányzattulajdonát képeziBudapest YIII., Szentkirályia.22.24.szám alatti 365g4ĺ0tN48
hrsz-ú, udvari bejáratú földszinti, 49 m2 alapterületíĺ garázshelyiség, amely az ingatlan-
nyilvántartásban garázs besoľolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormáłnyzatiHá,zkęze|ó Iľodája a fenti helyiséget 2011. június f8-án vette birtokba.
A binokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a garázs helyiség felújításra szorul, villany kozmrĺ
kiépítve, mérőóra azonban nem található, vízvéte|i lehetoség van, jelenleg (3) besorolású, gépjármú
táro|ására alkalmas. A garázshelviségben 2 autó elhelyezésére van lehetőség.

A Budapest Főváros VIII. Józsefváľosi onkormányzat Városgazdálkodási Bizottsága a 949ĺfOI3.
(x.09') számú hatfuozatáhan felkérte a Kisfalu Kft-t a fenti garázs bérbeadására vonatkozó nyilvános
egyfordulós pát|yázatkiírására,4o.000,- Ft/hó + Áfa béľleti díj ĺisszegen.

Apályázati felhívást a Kisfalu Kft.kozzétette a bizottságihatározatban foglaltaknak megfelelően. A
pá|yázat 2013. október Of-től keľült kiírásra, leadási határideje és a bontás napja20|3. október 21.
volt. A határidőn belül határidőn belül apáiyázati dokumentációt senki sem vásárolta meg. Apá|yázati
kiíľás érvényes volt, de eredménytelenül záru|t.

A fenti garázsra a Pénzmentő Plusz Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1'/a. mf. 3',
Cégtregyzékszám: 01 09 464799, Adószám: I2089486-f-41, Képviselő: Kovács Anna Veronika)
bérbevételi kérelmet nyújtott be. A kérelemhez szükséges iratok (Cégkivonat, A|áírási Címpéldány,
Forgalmi Engedély) becsatolásra kerültek. A kérelem 30.000,- Ft bérleti díj Ąán|atot tarta|maz. A
képviselő kérelmében előadja, hogy a cég tevékenységi k<irét kiskereskedelemmel szeretnék bovíteni
(üdítők' ásványvizek forga|mazása). Célterülettik a VIII. és V. kerület határa lenne, amelyhez
szeľetnék a fenti garázst bérelni egy kombi személygépkocsi tárolására.

A benyújtott iratok a|apjáłn megállapítható, hogy a kéte|mezó a nemzeti vagyonról sző|ő }DII. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősü|.

II. A beterjesztés indoka

A helyiség bérbeadásához bérbeadói dontés szĺ'ikséges, amely döntés meghozata|áłra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. TényállásÍ adatok

A vízőra nélküli helyiségre az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 6.370,. Ft.

A Grifton Property Kft flIf. november 05-én kelt és 2014. május 2I-én aktualizáit értékbecslése
szerint a fenti garázshelyiség forgalmi éľtéke: 5.800.000'. Ft. A bérleti díj a nyilvántarlási éľték
I00 %o-ának figyelembevételével kerül megállapításra. A helyiségben végezni kívánt (gépkocsi beálló)
tevékenységheztartoző szorző 6 ?o, &zdz 29.000'. Ft/hó + Afa.



A legalább f4 hónapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj
ĺĺnkormányzati érdekből legfeljebb 50 ?o-ka| cscjkkenthető lenne, ugyanakkor a parkolási zónáŕlan
elhelyezkedő garázs cé|jára hasznosított helyiség esetében a havi bérleti díj mért.éke a helyiségben
elhelyezhető gépkocsinként minimlm az adott parkolási zóna 50 óra paľkolási díjának megfelelo
osszeg. A Palota-negyedben a jelenlegi parkolási dÍj 44O,- Ft! óra, így az 50 órának megfelelő
parkolási díj összege f autó esetén: 44.000,. Ft/hó + Áfa.
Az OPTEN nyl|vántartátsa szerint az l995-ben alakult cégkozzétételi kötelezettsógónck clcgct tett, és
végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs ellene folyamatban'

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen Iévő udvari bejáratú' földszinti garázsbérbeadáłsát Pénzmentő Plusz Kft
részére határozat|an idore, 30 napos felmondási idő kikötésével 44.000,. Ft/hó + Áľa neĺeti aĺj
közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak megállapításával. Javasoljuk a helyiségre a béľleti díj aján|at
ellenében a számított minimum bérleti díjat megállapítani.

A Kt. határozat alapján aZ abban előírt minimum bérleti dl1ra figyelemmel a helyiség
kihasználatlanságára tekintettel bérleti díj csökkentés nem alkalmazható, amely nem érinti a Bizottság
Rendeletben meghatározott kérelmezó bér|eti díj aján|attétsle esetén fennálló egyéb mérlegelési
jogkörét.

V. A dłintés célja, pénzügyi haĹása

A gará,,zshelyiség bérbeadása, mielőbbi hasznosítása érdeke az onkormányzatnak, mivel így a közös
költségfizetési kötelezettsége megtérül, továbbá plusz bevétele keletkezik.

A hatfuozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 2oI4. évi bérleti díj
e|őkányzatát.

A garázshelyiség béľbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

Vĺ. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 35/2013. (VL f0.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendele! 2. $ (1) a Kt. _ a
rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre
a Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.

A Rendelet 12. $ alapján a béľleti szerződést határozott, és határozatlan időre lehet megkcĺtni. A
bérbeadás időtaľtamának meghatározáĺsánái abér|o igényét is mérlegelni kell'

A Rendelet 13. $ (4) c) pontja alapján a szerződésthatározat|an idore lehet kötni, különösen, ha bérlő
kéri és nem ellentétes az onkormányzat érdekével, vagy ha bérlő ugyan ezt nem kéri, de az
onkoľmány zatnak ez áll érdekében.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a bérleti díjľól rij bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékérőI a bérlo kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részéro|
történik az ajáłn|attétel, a helyiség béľleti díjának mértékét a Képviselő-testület határozatában
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A hatáskorrel rendelkezóbizottság a bérbeadói
döntés meghozatalakor a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kéľelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület f48/20I3. (vI. 19.) száłmúhatározatának 7. pontja aIapján a helyiségbér alapjául
a helyiségeknek a határozat és a képviselő-testület más határozata szerint aktua|izáit beköltozhető
forgalmi értéke szolgál. AhaÍározat 8. pont a|apjátn a garázs tevékenységheztartozó szorző 6 7o,

A 8. alapján a legalább 24hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj
önkormányzati érdekből legfelj ebb 50 %o -ka| c sökkenthető.

A parkolási zőnátban elhelyezkedő garázs cé|jára
mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként
díjának megfelelo összeg.

hasznosított helyiség esetében a havi bérleti díj
minimum az adott parkolási zóna 50 óra parkolási



A Rendelet 14. s (2) bekezdés alapján a leendő bér|ó a bérleti szerzodés megkĺĺtését megelőzoen
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként m egfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján kijzjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkożarct a|áími.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dontését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

, ,.....lfllĄ. (. . . . . ..) szímtí Vrírosgazdálkodási és Pérrzügyi bizclttsági haLálv'zaL:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. hozzájátru| a Pénzmentő Plusz Kft. részére a Budapest VIII., Szentkiľá|yi 22-24. szám aIatti
3659410lN48 hrsz-ú, udvari bejáratú foldszinti 49 m2 alapterületrí garázshelyiségre, határozat|an
idejiĺ bérleti szerződés megkcitéséhez 30 napos felmondási idővel 44.000,. Ft/hó + Áľa neneu aĺ;
+ közüzemi- és külon szolgáltatási díjak mellett.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lfOI3. (vI. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfe1elő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapj án kozjegyzo e|ótt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aIáír ását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős:
Határidő:

Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
f014. j(tniusf3.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kÓrét érintő döntések eseténjavasIataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. június 6.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ĺigyvezető igazgató

KÉszÍľprrB: Klsnal-uKr.ľ.
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A VÁRosGAZoÁrrooÁsI És I BIZoTTSÁG ELNoKE


