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TiSzte|t VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat 
-tulajdonát 

képezi a Budapest VIII., 35450 |.le|yrajzi szá.mon nyilvántaftott,természetben a Budapest VIII., Kaľácsony Sándoľ u. 22. szźtm a|atti,'loo m' alupteľületű, utcaibejáľatú, pinceszinti nem lakás célú helyiség, ame|y azingat|an-nyilválltaftásban üz|et besorolású.
A Kisfalu Kft. onkormállyzati Házkeze|ő Irodája a helyiséget 2013. január 2|-én vette birtokba. Abiftokbavéte|i jegyzőkollyv tanúsága szerint a helyiséj rnř.'ul.ĺ á|lapota kcizepes, (3) besorolású,rend e|tetéss zeríj |.laszná|atľa al kalmas.

A Paľa-fitt Sportegyesület (l086 Budapest, Fiumei iú 2|-23.9. |ph. III. em. 12O.; nyi|vántartásiszálna: 9787; képviseli: Gégény Noémi) béľbevételi kére|met nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fentihe|yiség adomáIlybolt' kIub és edzőteľem tevékenység cé|járatöľténő béľbevétele kapcsán.
A Bizottság az 51./12014 (V.12,) szám(l hattrozatában hozzájáru|t a fenti helyiségľe a béľletiszerzodés megkötéséhez,hattrozatlan időľe 30 napos felmondási időve| aPara-fitt.Spoľtegyesü|ette|
adománybo|t' k|ub és edzotereln tevékenység cé|jára kedvezményes 48.000'- Ftlhó ; Ái;,béd;";közuzeni- és kĹilöllszolgáltatási díjak összegen. A béľ|eti szerzodés megkötésének feltétele' hogy azÖ'l!9.ľ-llłzat tu|ajdonában á||o nem lakás cé|jára szo|gtilő he|yiségek bérbeadásának feltéte|eirőlsző|ő 35/2013. (VI. 20.) számú Budapest Józseřváľosi o"nkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdésea|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapjánkozjegyző elott egyoldalú kötelezettségválla|ási nyiňtkozat uíaĺ,ź,,át vźt||a|jau Ĺ.náo ue.lo.
Az Egyesü|et további kéľe|Inet nyújtott be Társaságunkhoz' amelyben kél1e a bér|eti díj 50 %-oscsökkentését 6 hónapľa a helyiség saját költségen történő felújítása miatt.
A Bizottság az 51912014. (v.28.) szálnű |latilrozatában úgy döntött, hogy módosítja az 51712014.(V.l2.) szálnúhatározata l') pontját a következok szeľint: |lgźzájáru|a Bud-apest V]II., 35450 he|yrajziszámoll nyi|vántańott, Budapest VIII., Kaľácsony S. u. 22' šzán a|atti, ioo 

^; 
u,liupteľületű' utcaibejáratú, pinceszinti nem |akás cé|ri helyiségre a běľIeti szerződésmegkotéséh ez,határozat|an időre 30napos felmondási idővel a Paľa-fitt Spoftegyesi'i|ettel adománybolt, klub és edzőterem tevékenységcé|jára. A bérleti díj összege az e|ső 6 Ĺónapban 24.000,- Ft/l'á i ĺa bil;;i - közĹizemi- éskülönszolgáItatási díjak, rnajd a 7. hónaptóI 48.000,- Ftlhó + ĺa-ue.i"ii"- közüzemi- éskĹilönszo|gáltatási díjak osszegre eme|kedik. Egyebekben fenntaltotta az 51712014. (V. 12.) szám(lhatározatában foglaltakat azza|, |^logy az onkor,ňányzat tulajdon tban á||ő nem lakás cé|járaszolgá|ó

helyiségek béľbeadásának feltéte|eiről szóló 35l20i3. (VI. i0.) számú önkoľmányzati rende|et l8. $(l) bekezdésében fog|alt bérleti szerződés megkötésére vonatkózó hatáľidőketj e|en |^latározatrő| sző|őértesítés kézhezv éte|étől ke I l számitani.



A Para-fitt Sportegyesület ismételt kérelemme| fordu|t Társaságunkhoz. Kérte a kozjegyzó előtt

töľténő egyo|dalú kötelezettségvál|alási nyilatkozattól való eltekintést, vagy annak költéségének

átvá||a|ásźtt a Bérbeadó ľészéľől, mer1 az Egyesület befizetett 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő

összegű óvadékot és válla|ta a fe|újítási munkálatok elvégzését.

A Bizottság a65512014, (Vl. 11.) számú határozatában úgy döntott' hogy af014. évi sport pá|yázat

keľetében a Para-fitt Spoftegyesü|etet támogatja 50.000,- Ft-tal helyiség felújítás, festék és sporteszköz

vásárlás, laminált padló beszerzés cé|ra.

il. A beteľjesztés indoklása

Az egyoldalri kötelezettségvállalási ny|\atkozattól töľténő e|tekintéshez vagy a költség átvá||a|tLsához

béľbeadói döntés szĺikséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényál|ási adatok

Az EgyesĹilet óvadék fizetési kötelezettsége háľom havi bruttó bér|etí díjnak, azaz 48,OO0.- Ft + Afa
összeg, azaz 18f '880,- Ft, amely fizetési kötelezettségnek e|eget tett.

A béľleti szerződés megkötésére neln kertjlt soľ, mert a közjegyzói okiratba foglalási kötelezettség

a|óli mentesítést, vagy az azza| kapcsolatban felmeľü|t kö|tségek átvá|lalását kéľte.

IV. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a fenti he|yiség tekintetében a Para.fitt Spoľtegyesület részére a közjegyző előtt

töľténő egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásátő| való e|tekintést, tekinteÍÍe| arra,hogy az

az tnkoimállyzat részére biaosítékuI szo|gál, ame|y az esetlegesen fe|halmozol1hźLtra|ék gyoľsabb

behajtását, valamint gyorsabb lrelyiség kiürítést eľedményez.

Nem javasoljuk a továbbá az egyo|da|ú kötelezettségvállalási nyi|atkozat díjának źúvá|IaIásźLt a

serbeádó részéró|,tekintettel aľra, hogy az onkormányzat költségvetésében afedezet nem biztosított,

továbbá arra, lrogy a Sportegyesület máľ részestilt támogatásban az tnkoľm ányzat részéről.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A |latározatijavas|at elfogadásával a közjegyző e|őtt tett egyolda|ú kötelezettségváltalási nyilatkozat

az eset|eges végrehajtás i e tj árást meggyors ítj a.

Ahatározatijavaslat elfogadása rrem befolyásolja az onkormányzatf}l4. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetetnem igénye|.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet ismertetése

Az onkormányzattu|ajdonában ál|ó nem lakás céljára szolgá|o helyiségek bérbęadásának feltéte|eiľol

sző|o 35lf013. (VI. f0) számű ľendelet 2. $ (l) bekezdése érte|mében a Kt. - a rendeletben

meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a

Váľos gazdálkodási és PénzĹigyi B izottságot j o gosítj a fel.

A Rendelet l7. $ (4) bekezdése a|apján a béľlő közjegyző előtt egyolda|ú kötelezettségvállalási

nyilatkozat a|áirásźĺra kötelezett. A 17. $ (5) bekezdés c.) pontja a\apjétn a hatáskörre| rendelkező

bizottság egyedi dontése alapján akozjegyzői okiľatot nem szükséges elkészíttetni.

A Rende|et 17' s (6) bekezdése értelmében akozjegyzői okiľat költségeit a bérlonek keII megfizetllie,

ez a|ő| a hatáskoľrel rendelkező bizotÍság adhat felmentést.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemme| kapcso|atos döntését meghozni

szíveskedjen.

Határozati javaslat

........év. ('..hó....nap) száműYárosgazdálkodásiés Pénztigyi Bizottsági határozat:

A Városgazdáĺkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy



r.)

f.)

nem tekint e/ a Budapest VIII., 35450 he|yrajzl számon nyilvántartott, Budapest VIII., Karácsony

S. u. ff. szám a|aLti, 106m2 alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti nem lakás célú he|yiségre

vonatkozóan a Paľa-fitt Spoľtegyesület esetében a kozjegyzo elott történo egyoldahi
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásttő|, és nem járu| hozzá az okiraÍ' e|készítésének koltségei

átvá||a|ásához.

egyebekbenfenntartja az 517lf014. (V.12') számű és 5.7912014' (V. 28.) száműhatźrozatában
foglaltakat azza|,hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáló helyiségek

béľbeadásának feltételeiľől szóló 35lf013. (VI. 20.) számű onkormányzati rendelet 18. $ (1)

bekezdésében foglalt béľleti szerződés megkotésére vonatkozó hatáľidőketje|enhatározatról szóló

éľtesítés kézhezv éte|éto| kel l szźtmitani.

Felelos: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatója
Határido: 2014. június 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfa|u Kft
A lakosság széles körét érinto döntések esetén javaslata a kozzététel módjára

nem indokolt hirdetotáblán

Budapest, 201 4. jűnius l 7.
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