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ELOTERJESZTES
A Y źtr o sgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20 I 4 . j únius 23 -i ülésére

Tńrgyz Dłiľnyei Zsolt és Simó Zsolt r'ij béľleti jogviszony létesítéséľe, bérlőtáľsĺ
jogviszony létesítéséľe vonatkozó kéľelme a Budapest VIil. keľület, orczy űlt
45. szálm alatti iinkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásálban

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető ígazgatő
Készítette: Balogh Eľika referens
A napirendet nyílt iilésen kell taľgyalni
A döntés elfogadásához egyszeru szavazattobbség szfüsége

Tisztelt Y áľosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság!

I. Előzmény

Az onkoľmźnyzat fulajdonát képezo Budapest vI[., 35944t0tV10 helyrajzi számon
nyilvántaľtott, Budape.ivlll., oiczy út 45. s_zétm a|atti,3| m2 alapterületű, .'du*i bejarattl,
fiĺldszinti nem lakás célú helyiség bérlője volt Diiľnyeí Zsolt a2003. ápľilis 22. napjáĺke|t,
2008. július I6-aÍL szeľződéshosszabbítás miatt módosított, 20|3. december 31-ig szóló
hatźrozott idejű bérletí szerzođés alapjan. A helyiségetraktźtr cé|jaru vette béľbe a volt bérlő,
és jelenleg is a biľtokábaĺ tartja. A helyiség bérbevételekot 96.|20,- Ft óvadékot fizetetĺ. Az
ingatlan-nyilvantartásban egyéb besorolású.

A Kisfalu Kft. a bérleti jogviszony lejáĺta előtt írásban felhívta a bérlő figyelmét aľra, hogy
bérleti szerzodése |ejźr.

Döľnyei Zsolt és Simó Zsolt (HB-588/2014) egyiittes kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez,
hogy a fenti helyiséget a továbbiakban is vá|tozatlan feltételekkel szeľetnék bérelni
bérlőtĺĺľsakként, továbbá kéľték a helyiség lakássá tĺjľténő átminősítését'

A Kisfalu Kft. onkormźnyzati Házkezelő Iľodájĺínak tájékoztatása szeľint a helyiséget a
hasznáIő lakásként hasznźija. A helyiség kaľbantaľtott, jó állapotú.

Dörnyei Zso|t f0I4. mĺáľcius t7-én kezdeményezte a Józsefuláľosi onkoľmźnyzat
Polgiíľmesteľi Hivatal Váľosfejlesztési és Főépítészi lJgyosztá|yaná| a fenti helyiség
funkcióváltását. 2014. maľcius 27.én becsatolta a Budapest Fővaros VIII. Keľiilet
Józsefuaĺosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal Vaľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
26-144120|4 iktatőszźlmt határozatát, amely szerint a településképi bejelentési eljaľásban a
fenti címen szereplő egyéb helyiség lakássá töľténő alakítása tngyában benyújtott
dokumentáciő áwizsgá|ása utźn az építési tevékenység végzése kikötés nélktil tudomásul
vételre keľiilt.

il. Beteľjesztés indoka

Úi berletĺ jogviszony és a béľlőtáľsi jogviszony |étesítéséhez béľbeadói döntés szĹikséges,
amely dönté s me gho zata|źr a a Ti sztelt B izottság j o go sult.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi havi nettó hasznáLati díj: 34.585'. Ft.
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Avízőrás helyiségre az onkormányzatközös kĺiltség ťlzętési kötelezettsége: 7.530,. Ft/hó,.

A Kisfalu Kft Díjbeszedő Csoportjanak nyilvantaľt ása szeriĺrt a haszĺáIőnak 20|4. május 3 1 .

napjáigbruttó (1 havi) 46.566,-FthasznáIati- és kĺjzüzemi díj taftozása van, ami vélhetően a
kĺinyvelés állapotából adódik.

Az Ingat|arl-vagyonkataszterbęn nyilvĺĺntatott udvaľi alagsori helyiség becsĺilt éľtéke:
3.995.000,. Ft. A helyiség béľleti ďíja a foľgalmi érték 100 %-aÍ|ak ťrgye1embevéte|éve|, az
udvaľi ffldszinti helyiségben végezní kívĺánt tevékenységhez tartoző (ra|<tźlrozás) 6 %-os

szotzőva| szémlitottnettó bérleti díj 19.975'. Ft/hó.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Döľnyei Zsolt és Simó Zsolt bérlőtĺáľsak
részéľę raktátozás cé|jaru a jelenlegi hasznáIati díjon, azaz 34.585,- Ft/hó + ĺfa bérleti. +
kĺjzüzemi- és különszolgáltatási díjak ĺisszegen' ameÍrnyiben Dörnyei Zsolt a hatźrozatrőL
szóló éľtesítés kézhezvételét kĺjvető 5 napon belül a fennálló haszĺáIati- és kĺlzüzemi díj
tartozásźú kie gyenlíti.

Javasoljuk a fenti helyiségre a béľleti jogviszony 1 év időtartamľa történő engedélyezését a
lakássá toľténő átminősítéshez szfüséges előfeltételek teljesitéséhez, valamint a ftjldhivatali
átvezetéssel járó költségekľe tekintettel.

A lakássá történő átalakítás az épitési előírásoknak megfelelően mar megtĺiľtént, az ingat|an-
nyilvlíntaľtáson toľténó źlŃezetéshez k,lztrőlag a földhivatali eljĺáľás lefolytatása szfüséges
máľ, aminek a költsége a kérelmezőt terheli. Azingatlan funkciójĺĺnak Fc'ldhivatalban töľténő

áNezetését követően az onkormtnyzat meg tudja hozní a lakásbéľleti jogviszony létesítése

tźrgyában döntését.

V. A döntés célja' pénzÍigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség újbóli bérbeadását és a béľlőtrĺľsi jogviszony létesítését, mivel a

helyiség haszĺźiatának folytonossága az onkoľmtnyzat szźnĺźĺabevételi forľást jelent, fędęzi
a közĺis költség ťrzetési kötelezettséget és plusz jövedęlmet is termel' Amennyiben a helyiség
biľtokbavételre keriilÍIe az onkormlányzatot kozos költség fizetési kĺitelezettség terheli, a

helyiség áIlapota romlik, és fennállhat annak a veszé|ye is, hogy a helyiséget illetéktelenek
feltĺirik, akik kiköltĺjztetése az onkormáĺyzatrakülön kiadást ró.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat f014. évi bérleti
díj előirźnyzatát.

A helyiség béľbeadása péĺungyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiirny ezet ismeľtetése

Az onkormtnyzat fulajdonában ál1ó nem lakás céljĺĺľa szo|gźió helyiségek bérbeadásrínak
feltételeiľől szóló 35l20I3. (vI. 20.) szźlmu Budapest Józsefuaľos onkoľmanyzati renđe|et

(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a ľendeletben meghatźĺozott feladat- és hatáskör
megosztás szeľint _ ĺinkoľmányzatí bérbeadói döntésre a Városgazdźlkoďźtsi és PénzĹigyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a béflő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkotmtnyzat
ńszérő| töľténik az ajánIattéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Kt. hatźrozatźtban
megállapított béľlęti díjak alapjan kell meghatáľozni. A hatáskörrel ľendelkező bizottság a
bérbeadói d<jntés meghozata\akor a képviselő-testĹileti hatźtrozatban foglaltaktól csak akkor
téľhet el, ha a kéľelmező béľleti díj ajánlatot tett.

A bérleti díj megállapítása 24812013. (VI. 19.) sztlmt Képviselő-testtileti hattltozat
(továbbiakban: Képviselő-testiileti hatttrozat) szerint történik. A Képviselő-testiilet hatźrozat
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7. pontja alapján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. mlĺs
hatźrozata szerint aktlua|iztllt beköltözhető foľgalmi éľtéke szolgál. A Képviselő-testiileti
hatfuozat II. fejezet 8. a.) porrtja éľtelmében, a helyiségben végezĺll k'lvźnt tevékenység
figyelembevételével történik a bérleti díj meghatźrozása, az udvan ťoldszinti bejaratu
ral<táĺozásitevékenységheztartozőszotző6oÁ.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjrán a leendő bérlő a bérleti szerzoďés megkötését
mege|ózően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a t7. $ (4) bekezdés alapjźn kozjegyzó előtt egyoldalú
kotelezettségvá|Ia|źsinyilatkozatotaláírni.

Az onkoľmtnyzat fulajdonában lakások bérbeadásĺĺnak feltételeiről, valamint a Iakbér
mértékéről szőIő 1612010. (III. 08.) szĺámú Budapest Józsefuaros onkoľmanyzati rendelet (a

továbbiakban: Lakásľenđelet) 60lA. $ (1) bekezdése aLap1an a helyiség lakássá töľténő
átalakításához a 60. $ alkalmazásáva||ehethozzźtjárulni. Ahozzájźxulásban donteni kell aľľól
is, hogy a bérlő a lakás után megállapított bérleti díjat fizet. A (3) bekezdésben foglaltak
a|apjtn tiĺľsashĺĺzban lévő nem lakás céljĺíľa szo\gá|ő helyiség esetén akkor lehet a 60. $

szerinti hozzájáruIő döntést meghozni a hasznáLati mód megvéitoztatásźůloz, ha a társasház
hozzájźru|ő nyilatkozat at a bér|o beszerzĹ

A Lakásrendelet 2. $ (1) b) pontja és a (2) bekezdése az önkormźnyzati béľbeadói döntésre a
Váľo s gazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot j o gosítj a fel.

Fentiek aIapján kéľem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dontését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Yárosgazđźllkodási és Pénztigyi Bizottságihatźnozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
l.) hozzájarul a Budapest VIII., Orczy ift 45. szźml a|atti, 35944l0lN|0 hĺsz-ú, 31 m"

alapteľületri nem lakás célú helyiség bérbeadásáůloz D<iľnyei Zsolt és Simó Zsolt rész&e I
év időtartamľa béľlőtarsi jogviszony létesítéséhez bérleti szerzódés keretében 34.585,-
Ftlhó + Áfa bérleti + kłłziszemi + különszolgáltatási díjak összegtĺ bérleti díjon a lakássá
töľténő átminősítés miatt, amennyiben Döľnyei Zsolt a hatźrozattől szóló éľtesítés
kézhezvételét követő 5 napon belül a fennálló haszná|ati- és kcjztizemi dij taĺtozását
kiegyenlíti.

2.) abér|eti szerzoďés megkötésének feltétele, hogy az tnkoľmźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
számlí Budapest Józsefuaľosi onkoľmrányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjrán

kilzjegyző előtt egyoldalú kcjtelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírását vállaljrĺk a
bérlőtáľsak.

3.) a Budapest VIII., orczy ilt45. szźma|atti,35944l0ĺN10 hĺsz-ú nem lakás cé|jaraszolgá|ő
helyiség funkcióváltása miatt szfüséges a|apítő okiľat módosítás ingatlan-nyilvantaľtásba
töľténő bejegyzésének hatĺĺrideje a béľleti jogviszony vége. Amennyiben ezen hatláľidőig
Dömyei Zsolt és Simó Zsolt elvégzik az alapitő okirat módosítást (csatolás,

funkcióváltás), amely az ingat|an-nyilvrĺntartáson áEĺezetésre keľĹil, akkor a Bizottság a
helyiség lakássá minősítéséľől, valamint a feltételek fennállása esetén annak bérbeadásríról
külcĺn đönt.

4.) amennyiben a bérlőtaÍsak a hatźrozat 3.) pontjában foglalt módosítást és ingatlan-
nyilvántartáson töľténő źúvezetést nem végzík el, iĺgy a lakás béľleti szerzodés
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megkötéséľe nem kęrülhet soľ' a helyiséget a hasznáIőknak kiürítve, haladékta|anul az
onkormlán y zat birtokáb a v issza kell adniuk.

5,) u 1.) pont szerinti bérleti szerződés megk<itésének elmaradása vagy a 4.) pont
megvalósulása esetén, a helyiség helyiségként vagy lakásként történő hasznosításiĺľól,
eLlhez kapcsolódóan az eredeti állapot helyreállításaról vagy az alapitő okirat
módosításaról a Bizottság a kĺlltségek ismeretében dĺint. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a
döntés előkészítése éľdekében mérje fel a szfüséges költségeket, készítsen előteľjesztést
és tegyen javaslatot a hasznosításra vonatkozőan a Bizottság tészéte.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2014.június 30.
A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles k<iľét éľintő đ<jntések esetén javaslata a kozzétételmődjźlra

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, zUI4.június 1 3.
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