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ELoTERIEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. június 23-i ülésére

Táľgy: Szilas Gyöľgy magánszemély béľbevételÍ kéľelme a Budapest VIII. keľiilet, Lósy Imre u.
(Molnár Feľenc tér) 3. szám alatti üľes, łinkormányzatitulajdonri nem lakás célú hólyiségre

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Kubánka-Berghammer Petra referens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A döntés elfo gadá sáh o z egy szeru szav azattöbbsé g s züksé ges

Tisztelt Y ár osgazdátlkodási és Pénztigyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 36t28I2tN5 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest vlil., Lósy Imľe u. (Molnáľ Feľenc téľ) 3. szźtm a|atti,15 m2 alapterületű, utcai, földszinti nem
lakás célú helyiség, amely az ingat|an-nyilvántartásban raktiár besorolású.

Az onkormányzatiHázkezę|ő Iroda a helyiséget 2OII. március 30-án vette birtokba. A2012. október 16-án
készített Ingatlanfoľgalmi szakvélemény a|apjá,,n a helyiség állapota kcizepes, (3) besorolású, rendeltetésszerű
haszná|atra alkalmas. Ingatlan nyilvántartás szeľint besorolása raktźr, utcafronti elhelyezkedéséből adódóan
báľmilyen funkciójú üzletként jól használhatő. Yízvételi lehetőség van. A meleg vizet villanybojler
biztosítj a. A fíĺtést hőtárolós vi I lanykál yh a biztosítja.

A helyiség elidegenítés érdekében záro|ásra került, ezért az üres helyiségek listáján nem szerepelt.

Szilas Gyöľgy magánszemély (HB-810/II20I4) kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiségre
ta|<tározás, kerékpár tárolás cé|jfua torténő bérbevételének ügyében. A kérelmező a társasházban lakik. A
helyiségben kerékpáľokat és egyéb személyes tárgyakat szeretne tárolni. A kĺirnyék közbiztonsága miatt a
nagy érté|al kerékpárokat nem tudja megfelelően tárolni, ezért lenne szüksége egy helyiségre. A kéľelemhez
a személyes okmányok becsatolásra kerültek. A kérelem 10.000,. Ft + Afa/hónap bérleti díj ajánlatot
tartalmaz.

II. A beterjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbęadói dontés szükséges, amely döntés meghozata|ára aTiszte|t
Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

Az onkorm ányzat közös koltség fizetési kötelezettsé ge a vízőrás helyiség után: 2.805.. Ft/hó.

A fenti helyiség a foI2. október 16-án készített, majd f0I4. jűnius 04-én aktua|izáůt Ingatlanfoľgalmi
szakvélemény szerinti forgalmi értéke: 1'.370.00'. Ft. A kéľelemre történő béľbeadás esetén, azutcai fölszinti
helyiség esetében a raktározáshoz tartozó bérleti díj szorzó 8 7o, az így számított havi bérleti díj 9.133..
Ft/hó + Afa.

IJjbérbeadásnál a Képviselotestület f48lfoI3. (vI. 19.) számúhatározatának 8. a) pontja érte|mében az
üres, legalább f4 hőnapja nem hasznosított nettó f5 M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj, önkormányzati
éľdekből legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető, azaz akedvezményes béľleti díj 4.567,. Ft/hó + Afa.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Szilas Gyöľgy magánszemé|y részére raktározás cé|járahatározott
időtartamra, 2019. december 3I, napjáig a kérelmezo á|ta| ajánlott 10.000.. Ft/hó + Afa béľleti + közĹizemi-
és ktilön szolgáltatási díjak összegen.
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Javasoljuk a közjegyzo előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől való eltekintést,
tekintettel a bérleti díj összegére.

V. A dłintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból befolyó
bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költség kiadásait, továbbá a bérlő a helyiséget rendben tartja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közĺis koltség fizetési
kötelezettség terhel i, és hely iség á||aga roml ik.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat2O|4.évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyifedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gál'|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l2oI3. (VI. 20.) számú' rendelet 2. s (1) bekezdése éĺtelmében a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat-
és hatáskör megosztás szerint - <inkormányzati bérbeadói d<intésre a Yźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról sző\ő 1993.
évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
ménékéről a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amenny\ben az Önkormányzatrészérő| történik az
ajánlattétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület határozatátban megállapított bérleti díjak
a|apján kell meghatőtrozni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói dĺintés meghozatalakor a
képviselő-testületi határozatbanfoglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmezobér|eti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület f48lf013. (VI' 19.) számú'határozatának II. fejezet 7. pontja énelmében a helyiségbér
alapjául a helyiségeknek a jelen hatátozat és a Kt. máshatá,rozata szeľint aktua|izá|t bekoltcizheto foľgalmi
érték szo|gát|. Ahatározat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj meghatározása, a raktátozási tevékenységhez tartoző szorző utcai földszinti helyiség
esetén8 7o.

A Kt. hatáľozat 8. a) pontja értelmében az üres, legalább f4 hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szotzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb
50 %ö -ka| cs<jkkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bér|ő a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni.
A 17.$ (5) bekezdése éľtelmében a közjegyzői okiratot aza|ábbiesetekben nem sztikséges elkészíttetni:
a) ingyenes vagy kedvezményes bérbeadás esetén, ha a bérleti dĺ ÁFA nélkiili havi összege nem éri e| a

20.000,-Ft-ot,
b) a fizetendő bérleti díj nem haladja meg a helyiség után tulajdonosként fizetett. kozös és egyéb költségek

havi összegét,
c) a hatásköľrel rendelkező bizottságegyedi döntése alapján.

A Kt. határozat 24. pontja szerint a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb,
mint az Onkormányzat áL|ta| társasházi közös és egyéb költségként kifizetett osszeg, ideértve a IV. és VI.
FEJEffiT a|ka|mazá'.sálnak esetét, továbbá bármilyen, a bérleti díjat érintő kedvezmény esetét.

Fentiek a|apjá,n kérem a Tisztelt Yźtrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

HatÁrozati javaslat

év. (...hó....nap) szám(l'Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



I) hozzdiórul a Budapest VIII., 3612I2tN5 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VI[., Lósy
Imľe u. (Molnár Feľenc tér) 3. szám a|att elhelyezkedő, 15 m2 alapterületrí, tires, ĺinkormányzaii
tulajdonú, utcai fölszinti helyiség béľbeadásáhozhatározott időtartamĺa,fOI9. december st. napiĺig
Szĺlas Gyiiľgy mangánszemé|y részére, raktározás cé|jára' 10.000.. Ft/hó + Áfa bérleti i
közüzemi- és kĹilön szolgáltarási díjak osszegen.

f) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormáłnyzat tulajdonában áitó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lfOI3. đl. zo.) száml3 Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14' $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfeielő
óvadék megfizetését. A Bizottság a Rende|ęt 17. $ (5) bekezdés c) pontja a|ipján eltekint a
kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. jrinius 30.
A döntés végrehaj tásá t v égzó szerv ezeti egység : Kisfalu Kft .

A lakosság széles korét érintő d<intések esetén javas|ata akozzét-étel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. június 10.

Tisztelettel:
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