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Ti sae lt Y źt osgazdálkodási és Pénzü gy i B i zottság !

I. Előzmény

Az onkorm ćnyzat tulajdonát képezi a Budapest vI[., 35709ĺ0ĺN8 he|yrajzi számon nyi|vántartott, a
Budapest VIII., Pľáteľ u. 34. (Nagytemplom utca fe|ől kiizelíthető meg) szám a|atti, 35 m2
a|apterü|etű, utcai, földszinti bejáratú nem lakás célú he|yiség. A helyiségazingat|an-nyilvántartásban
egyéb besorolású.

A Józsefuárosi Vagyonkeze|ő Kft. a he|yiséget 20l0. febľuár 22-én vette binokba. A birtokbavételi
jegyzokönyv, valamint a he|yiségľol készített képek szerint a helyiség nagyon rossz műszaki állapotu
(több helyen beźnźs nyomai, salétromos, penészes falak), teljes felÚljítást igénylő (l) besoro|ású'
villany- és gázőra ta|álhatő a helyiségben, a gázőra piros plombával |ezárásra keri'ilt. Je|enlegi
á| I apotában ren d eltetés s zeru használatra a] kal matl an.

PRT-START Kft. (cégiegyzékszátna:01-09-962006; székhely: l082 Budapest, Baľoss u. 83. fszt.3.;
adőszám: 23362424-2-42; képvise|i: Deák Zsolt) kéľelmet nyrijtott be a Kisfalu Kft-lrez a fenti
helyiség raktározźs cé|jára töfténő bérbevétele ügyében. A szükséges iratok (Aláírási Címpéldány'
Cégkivonat) becsatolásra kertj |tek.

A kéľelmező bérleti dij ajál.l|ata: l0.000,- Ft/hó + Áfa, ame|yet a helyiség ľendkívü| rossz műszaki
til|apotára tekintettel ajánlott, amennyiben az á|tala kéľt összegell veheti bérbe a helyiséget, vá||a|ja a
he|yiség saját koltségen töfténő fe|újítását.

A PRT-START Kft. a kerüIetben jelenleg két önkoľmányzati tulajdonú helyiséget bére| a Budapest
VIII', Práter u.30-32. szám a|atÍl ingatlanon be|ül.

A kérelmezo aNemzeti vagyonró| sző|of)ll. évi CXCVI' törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint
át]rźÍhato szervezetn ek m i nősü l.

il. Beterjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadői döntés szĺikséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság j ogosu |t.

III. TényáIlási adatok

Avízorás he|yiség után azollkormányzatkozös koltségfizetési kötelezettsége: 5.775.-Ftlhő + 

^fa.Az |ngat|aĺrvagyon-kataszter nyi|vántartźlsa szeľint a 35109l0lAl8 hrsz.Ĺl, 35 m, a|apterületű.

Q\agýemplom felöI rnegközelíthető) utcai bejáratú, flo|dszinti nem lakás célú helyiség becsült éftéke:
5'262,000,- Ft. A helyiség bérleti díja a foľgalmi éfték l00 %o-ának figyelembevételévęl, az utcai
földszinti lrelyiségben végezni kívált tevékenység|lez tartoző (raktározás) 8 %-os szorzőva| számĺtott
nettó béľleti díj 35.080,- Ft/hő.



A legalább 24 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből
legfeljebb 50%o-ka| csökkentheto, Azígy csökkentett nettó havi béľleti díj 17.540'- Ft.

NyilvántaItásunk szerint a PRT Stat Kft-nek a kerĺ'iletben lévo helyiségeire és a gépkocsi beállójára
2014. május 3l. napjáig lejárt esedékességű bér|eti-, közüzemi és kü|önszolgáltatási díjhátraléka nincs.

Az opten Cégtźtr tanúsága szerint a társaság el|en végrehajtás-, csod- és fe|számo|ási eljárás nincs
folyamatban, társasági adóbeval|ási kötelezettségének 2011.,2012. és 2013. évben is ľendben eleget
tett.

Iv. A döntés taľta|mának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a PRT-START Kft. részére raktáro?ás cé|jára,
határozott időre f019. december 31. napjáig, az ajźtnlatźlban szereplo l0.000,- Ft/hó + Afa bérleti-,
közüzemi és kü|önszolgáltatási díjak összegen, aZZa|, hogy vá||alnia ke|| a helyiség saját kö|tségen
történő felújítáSát' A bérlonek tudomásul kell vennie, hogy a he|yiség fe|újításának költségeit a
bérbeadón semmi|yen jogcímen nem kcivete|heti. Azértjavaso|juk a kérelmező által aján|ott bérleti
díjon töfténo bérbeadást mivel a helyiség rossz műszaki állapotú, több mint háľom éve tiresen á|l és
érdeklodés sem vo|t rá. Javasoljuk, hogy a bérleti jogviszony lejánakor a bérleti szerzodés ne legyen
meghosszabbítható az onkormányzat tulajdonában á|ló nem lakás céljáľa szo|gá|ó helyiségek
béľbeadásának feltételeiľo| szó|ó 35lf013. (VI. f0.) számi: Budapest Józsefváros onkormányzati
ľendelet 29. $-a a|apjźtn, hanem a bérleti jogviszorry meg|rosszabbitására irányuló kérelem esetén a
bérleti díj mértékéről a Bizottság döntsön.

Nem javaso|juk a fenti helyiség bérleti díjának közös költséggel megegyezó díjon történo bérbeadást,
tekintettel arra' hogy a kérelmęzo tett béľ|eti díj ajánlatot és vál|a|ta a helyiség fe|újítását.

V. A döntés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történo béľbeadását, mivel a mie|őbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkoľmányzat közos kö|tségét, és plusz bevéte|e is származna. továbbá
a bérlő a helyiséget karbantartaná, annak á||aga nem romlana tovább. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az Önkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség fizetési köte|ezettség terheli. A
PRT-START Kft. béľlő a je|enlegi önkormányzati bérleményei után lratáridőben, pontosan eleget tesz
fi zetési koteIezettségeinek.

A 24812013. (VI'19.) számű Képviselő-testü|eti határozaÍ" mĺĺszaki értéke|ési mellékletében szereplő
(1) besorolású nagyon ľossz műszaki állapotú helyiségnek a teljes felújítására vonatkozóan a
bérbeadóra tartoző felújítási költség Im2-re eső bruttó 60.000,- Ft-tal számolva (nettó 1.653.545,-
Ft/hó) 2.l00.000,- Ft bruttó osszeg lenne. Az bérbeadóra tartoző felújítás költségeinek bér|ő á|ta|
történő źLtvźL||alźLsa e|őnyös az onkormányzat számárą mivel nem kel| bérbeszámitási megáIlapodást
ktjtnie a leendo bér|őve|, és a béľleti jogviszony megszűnése esetén egy fe|újított karbantaftott
helyiséget kap vissza. A béľlo á|ta| tett l0.000,- Ft-os bér|eti díj ajánlat nem sokkal kevesebb, mint a
1].540,- Ft számított bérleti díj összege lenne, és a jogviszony 60 hónapos futamideje a|aÍt a
külonbozet osszege 452.400,- Ft.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igérlyel.

A határozaÍi javas|at e|fogadása pozitivan befolyásolja a 20|4' évre tervezett bérleti díj bevételi
e|őir ány zat te lj esü lését.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem |akás céljára szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szo|ő 3512013. (u. 20.) számű Budapest Józsefoáros tnkoľmányzati rendelet (továbbiakban:

Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rende|etben meghatározotÍ. fe|adat- és hatáskör megosztás szeľint -
önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizoftságot jogosítja fe|.

A lakások és lrelyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésükľe vonatkozó egyes szabályokról szó|ó

1993, évi LXXVIII. törvény 38. $ (l) bekezdése éľtelmében a fe|ek a he|yiségbér összegében

szabadon á|lapodnak meg.
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Az tnkoľmányzat- tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|o 35lf0l3. (VI. 20.) szźmű Budapest Józsefváros onkormányzati rende|et l4. $ (l) bekezdése
alapján új bérbeadás esetén a he|yiség bér|eti díjának mértékérol a béľlo kiválasĺása soľán kell
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| történik az aján|attétel, a helyiség béľleti
díjának mértékét a f48l20|3' (VI. l9.) számű képviselo-testületi határozatban megállapított bérleti
dijak a|apján kell meghatározni. A Képviselo-testület határozatźnak II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szeľint aktualizá|t
beköltözhető forgalmi érték szolgál. A hatásköľľel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés
meglrozatalakoľ a képvise|ő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet e|, ha a kérelmező
bérleti díj aján|atot tett.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása,
ame|y a|apján azutcai foldszinti helyiségben végezni kívánt tevékenységheztartoző (raktározás) 8%o.

A legalább f4hónapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj onkoľmányzati érdekből 50 %-
kal csökkenthető. A kedvezmény megállapításánál nem lehet figyelembe venni azt az idotaltamot,
ameddig a he|yiség nem Szerepelt a bérbe adható helyiségek listáján.

A Képvise|ő-testület határozatának II. Fejezet 13. új béľbeadásná|, ha olyan utcai bejáratú földszinti
helyiség kerül bérbeadásra, amelyre lega|ább egy éve nem érkezett bérbevéte|i ajén|at, vagy érkezett,
de hasznosítása a 8. pont a|apján számítoŁt bérleti díjon nem lehetséges, továbbá az 5. s) pontban
megállapított 3-as vagy anná| alacsonyabb kategóriába besoro|t á|lapotú, a bérleti díj métékét a
mindenkori közös költség összegén lehet megállapítani a hatáskörre| rendelkező bizottság döntése
a|apján'

A 14. pont éľtelmében a bérlőnek vállalnia kelI a helyiség fe|újítását saját koltségen, továbbá a bér|eti
jogviszony időtaftama alatt és aá kovetően Sem élhet bérbeszámítással' és a fe|újítás ko|tségét
semmilyen jogcímen nem követeIheti az onkormányzattő|'

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjttn a leendo bér|ó a béľleti szerződés megkötését mege|ózoen
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bér|eti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyzo előtt egyoldalú köte|ezettségvállalási nyi|atkozatot a|áími.

Fentiek a|apján kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a he|yiség bérbeadásával kapcsolatos dontését
meghozni szíveskedjen.

Hatátozĺti javas|at

év. (...hó....nap). számi:Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzbidrul a Budapest VIII., 3570910lN8 he|yrajzi számon nyilvántaItott,.a Budapest VIII.'
Pľáteľ u. 34. szám Qrĺagýemp|om utca felöli bejárat) a|att ta|á|hatő, 35 m. alapteriiletĺi, üľes,

önkoľmálryzati tulajdonú, utcai bejáratű, földszinti helyiség béľbeadásáhozhatározoťt időľe 2019.

december 31. napjáig, a PRT-START Kft. részére, raktározás cé|jára, 10'000,- Fťhó + Áfa
bér|eti-, közüzemi és kti|önszolgá|tatási díjak összegen' amennyiben leendő béľ|ő vá||a|ja a

hely i ség saj át koltségén történő felúj ítását.

f .) abér|eti szeľződés nem hosszabbítható megaz tnkormányzat tu|ajdonában til|o nęm lakás cé|jára

szolgáló he|yiségek béľbeadásának feltéte|eiľol szóló 35lf013. (VI. f0.) számű Budapest
Józsefuáľos onkormányzati rende|et f9. $-a a|apján, hanem a béľleti jogviszony

meghosszabbitźsára iľányuló kérelem esetén a bérleti díj méľtékérő| aBizottság dont.

3.) a PRT.START Kft-nek tudomásu| ke|| vennie, hogy a bérleti jogviszony időtanama a|att és azt

követoen sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás kö|tségét semmilyen jogcímen nem követelheti
az OnkormányzattőÍ.

4.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az tllkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás

cé|jára szo|gáto he|yiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 3512013. (VI. 20.) szźmű Budapest
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Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfele|o
óvadék megfizetését, valamint a lJ . $ (4) bekezdése a|apján közjegyzó elott egyoldalú
kote I ezettsé gvál l alás i ny i|atkozat a| áír ását vá l l alj a a leendő bérl ő.

Felelős: Kisfa|u Kft' ügyvezeto igazgatója
Határido: 20l4. jú|ius 28'
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét érinto döntések esetén j avas |ata a kőzzětétel mod1 ára

nem indoko|t hirdetőtáblán

Budapest, 20 l 4. július 03.

honlapon
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