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Tisztelt Vĺírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkoľmźnyzattulajdonát képezí a Budapest VIII. kerĺĺlet, 35348t0tV|he|yrajzi szĺímon
nyilvlántaľtotĹ, természetben a Budapest vlil., Kaľácsony Sándoľ u.2tC. szźtm alatti, 43 m2
alapteľĹiletÍi, utcai bejáratí, pinceszinti nem lakás célú helyiség, amely az ingatlan.
nyilvantaľtásadataiszenntraktá.ľbesorolású.

A fenti helyiséget az Interđęnt-2}O2 Kft. (Budapest, Kaľácsony Sándor u. 2. fsz. 4.,
cégsegyzékszźnn: 0I-09-706182, képviselő: Pencz Mónika Etelka ngyvezeti|) rak<tar cé|jara
béľelte és jelenleg is használja. A Kft. 2009, május 28-źn kelt hataľozott idej'ű bérleti
szętzőđése 2013 . decęmber 3 1 -én lejaľt. A bérlő a bérleti szeruődés megkötésekoľ 50.3 10,- Ft
nem kamatoző ővađékot fizetett meg.

A Kisfalu Kft. a bérleti jogviszony |ejárta előtt íľásban felhívta a bér|ő figyelmét aľra, hogy
bérleti szerződése |ejźr.

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság I23l20I4. (II. 10.) sztlmű határozatźlban úgy
dönt<jtt, hogy hozzájaÍul az Interdent-z}0} Kft. által 2013. đecember 31-ig béľelt Budapest
VIII. keľület 35348l0lNI heIytajzi szźlmon nyilván1aľtott, teľmészetben a Budapest VI[.,
Kaľácsony Sríndor u. ZlC. szźm alatt talá|hatő, 43 m. alapterületrĺ, önkoľmányzati ťilajdonu,
utcai, pinceszinti nem lakás célú helyisé.g ismételt bérbeadásźůloz határozott időtartamľa,
2018. decembeľ 3l-ig,20,210,- Fťhó + Afa béľleti + kilzlurcmi és kül<jnszolgá|tatási díjak
összegen azza|, hogy amennyiben az éves fogyasztőí źtrlĺdex-szel tĺĺľténő bérleti díj emelés
mértéke elmarad a közös költség összegétől, a bérleti đíjat a közcis költség vźltozás
időpontj ától a kĺlzös kciltségnek megfelelő ĺĺsszegen kell megáll apítan.

Az lnterdent-2}lZ Kft. a bizottsági hatfuozat kézhezvételét követően kéľelemmel fordult a
Kisfalu Kft-hez, amelyben kéri a hatźrozatban megállapított bérleti díj alacsonyabb összegen
történő megállapítáSát, tekintette| arra, hogy a helyiségben nincs vízvételi lehetőség, és kéľ' a
bérleti díj megállapitását az időkĺjzben cscikkentett közös költség cisszegére.

A Kisfalu Kft. képviselője és a tĺársashaz kozijs képviselője 2014. februĺáľ 28.aÍI taľtott
helyszíni szemléjtik<ln megállapítottźů<, hogy a helyiségben kiépített vízvételí lehetőség nincs.



A közös képviselővel tĺirtént megegyezés alapján a helyiségľe a továbbiakban vízőrás közĺjs
kĺiltség kertil megállapitásr a.

A Viírosgazđálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 461120|4. (tV. 28.) szźmtĹĺ hatfuozatában úgy
döntĺjtt, hogy módosítja a |23120|4. (II. 10.) szźtmíhatározatźÍ a bérleti díj tekintetében, és

hozzźĄárul az Interdent-z}}zKft. á|ta|haszná|t, Buđapest VIII. keľĹilet3534810lN| he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., Kaľácsony Sĺíndor u. ZlC. szźlm alatt
talá|hatő, Ę ftŕ alapteľiiletrĺ, önkoľmĺínyzati ĺ,ilajdonú, utcai, pinceszinti nem lakás célú
helyiség újbóli bérbeadásáhozhatźxozott időtaľtamĺa,2018. đecembeľ 3|. nap1ug, a ktizös
kĺiltséggel megegyező (a hatérozathozata| iđopontjában) 16.374,- Ft/hó + Afa bérleti +
konĺzemi és külö'nszolgáltatlísi díjak összegen azzal, hogy amennyiben az éves fogyasztói
áľindex-szel toľténő bérleti díj emelés méľtéke elmaľad a közös költség osszegétől, a bérleti
díjat a koz<js kĺiltség vźt\tozás időpontjától a k<jzös költségnek megfelelő tisszegen kell
megállapítani.

A bizottsági döntés kézhezvétęlét követően az Interdent-Z}lZ Kft. ismételten kérelemmel
fordult a Kisfalu Kft-heą melyben kéĺte a bérleti díj alacsonyabb összegen történő
megállapít ását a tényle ges kĺjzö s költség ö sszegével megegy ezo ĺi sszegľe.

A benyújtott iratok alapjźn megállapítható, hogy a kételmezó a ĺemzeti vagyonľól szóló
20|I. évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint tńIáthatő szervezetnek minősül.

II. A beterjesztĺés ĺndokolása

A bérleti díj osszegének megál|apitźsa kapcsiĺn bérbeadói döntés szfüséges, amely döntés
me gho zatalźr a a T isztelt B i zottság j o go sult.

III. Tényállási adatok

Avizőráshelyiségre az onkorményzatkĺlzös költségfizetési kĺjtelezettsége: 9.030.. F.t/hó.

Jelenlegi hasznáIatidíj előírás: t6.374..Ftthő + Afa.

A Grifton Propeľty Kft. által z\I4.januaľ 23-aÍIkészített éľtékbecslés szerint a3534810lN|
|lĺsz-ű,43 m" alapteľĹilettĺ, utcai bejáratí, pinceszinti nem lakás célú helyiség forgďmi éľtéke:

2.100.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 %-aÍIak figyelembevéteIével, az
utcai pinceszinti helyiségben végzett tevékenységhez tartoző (ral<tźnozás) 6 %.os szotzőval
szźrĺitottnettó béľleti díj 10.500,- Ft/hó.

Nyilvĺántaľtásunk szerint az Interdent-z}}z Kft. használónak 2014.junius 30. napjáig nincs
hźńra|éka.

Az opten CégtaÍ tanúsága szennt a taľsaság ellen végľehajtás-, csőd- és felszálmolási eljĺáľás

nincs folyamatban, taľsasági adóbevallási kötelezettségének 2010.,2011. és 2072. évben is
rendben eleget tett.

IV. Döntés Íartallmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiséget használó tnterderť.-Z}lZ Kft. béľleti díjanak a
száĺnított béľleti díjjal mege gyező cisszegre, azaz |O,5O0,- Ft/hó + Áfa bérleti + ktiziizemi és

külĺinszolgáItatásidíjakösszegentciľténőmegá||apításéń.

A vízvételi lehetőség hllánya miatt a bérleti díj csökkentését nem javasoljuk, mivel ezzel az
infoľmációval az Interdent-2002 Kft. eddig is tisztában volt, mint a helyiség korábbi bérlője,
jelenlegi haszná|őja. A forgalmi éľték megźlIapitźtsźnáI a szakértő figyelembe vette, hogy a
helyiség nem rendelkezik vízvéte|i lehetőséggel, így további csökkentést maximum a
számított bérleti díj mértékéig j avaslunk.



V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A batźrozat elfogadásźxa| az onkoľmźmyzat bérleti díj bevétele havonta 5.874,- Ft-tal
csökken. A béľbeadásból befolyó bérleti dij fedeznéaz onkoľmźnyzat közös költség fizetési
terhét, amennyiben a helyiség visszaadásra kerül az onkoľmtnyzatot kĺizös költség fizetési
kötelezettség terheli, és a helyiség állaga ľomlik a kihasználatlanság miatt, mivel újbóli
bérbeadására kevés esély van.

Amennyiben a béľleti díj nem kerĹil csökkentésre, a használő vissza adja a helyiséget, így
tovább nĺjvekszik a pinceszinti kiadatlan helyiségek sora. Tapasńalataink ań. mutatjźů<, hogy
a pinceszinti helyiségek bérbevétele iľánt igen csekély az érdek|óďés, viszont elégnagyszźlĺĺlu
ilyen típusú iires helyiséggel rendelkezĹink.

Ahatźrozatijavaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkoľmźnyzat2014. évi bérleti díj
bevételét.

A döntés pérzngyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet ismeľtetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjźna szolgéiő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3, (VI. 20.) szźĺrń Budapest Józsefuaros onkoľmĺányzati rendelet
(továbbiakban: RendeLet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatĺískĺlr
megosztás szerint _ önkoľmányzatí bérbeađói dtjntésre a Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokról
szo|ő |993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmźnyzat tulajdonábarl á|Iő nem lakás céIjara szolgáló helyiségek bérbeadásĺĺnak
feltételeiről szóló 35lz0l3. (VI. 20.) szźműBudapest Józsefuaros onkoľmányzatircnde\et |4.

$ (1) bekezdése a|apján rij béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bér1'ł5

kiválasztása sorĺĺn kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat részérol órtéruk az
ajźnlattéte|' a helyiség béľleti díjának méľtékét a248l20l3' (VI. 19.) szźlmí képviselő-testtileti
hattrozatbarĺ megállapított bérleti díjak alapján kell meghatáĺozní. A hatáskönel ľendelkező
bizottság a bérbeadói dĺintés meghozatalakor a Képviselő-testiileti hattrozatban foglaltaktól
csak akkor téľhet el, ha akére|mező bérleti díj ajánlatot tett.

A képviselő-testtilet hatźtrozat 7. pontja értelmében a helyiségbér a|apjául a helyiségeknek a
jelen határozat és a Kt. más hatfuozata szerint aktuaLizáIt bekcĺltözhető forgalmi éľték szolgál.
A 8. pont a\ap1án helyiségben végezĺi kívánt tevékenység figyelembe vételével tĺjrténik a
béľleti díj meghatźrozása, amely alapjána (utcai pincében tĺjrténő ruktźrozás) tevékenységhez
tartoző szorző 6 oÁ.

A Képviselő-testĹileti hatfuozat 31. pontja éľtelmében, ha,a bérleti méľtékéről és

megfizetésének ütemezésérőI, vagy bríľmilyen más béľleti díjat éľintő kérdésben bérbeadói
döntésľe van sziikség a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javas|atźra az
onkormlányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága jogosult dönteni.

Fentiek a\apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiséggel kapcsolatos dcjntését

meghozni szíveskeđjen.



Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatźltozat..

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) módosítja a 46112014. (IV. 28.) szźtĺrń határozatát a bérleti đij tekintetében, és

hoz'zájáru| az Interdent-Z}l? Kft. által hasznátlt, Budapest VIII. keľĺi|et 35348l0lV1
he|yrajzí számon nyilvĺántaľtott, a Budapest VIII., Karácsony Sándor u.2lC. sztlm alatt
ta|áIhatő, 43 m2 alaptertilettĺ, önkormányzatĺ i,iajďonú, utcai, pinceszinti nem lakás célú
helyiség újbóli bérbeadásahoz hatfuozott időtaľtamra, 2018. december 31. napjáig,
10.500,. Ft/hó + Áfa bérleti +konjzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) az onkormźnyzattulajdonában á11ó nem lakás céljĺíľa szolgáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) számí önkormányzati rendelet 18. $ (1)

bekezdésében foglalt béľleti szeruődés megkötésére vonatkozó hataľidőket jelen
hatfu oza'ľ ő1 szó ló éľte s íté s kézhezv ételétő l kell szímítani.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: zlI4.július 28.
A döntés végrehajtásźú,végző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa

nem indokolt hirdetőtablan

Budapest, z|I4.július 07.
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