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ELoTERJEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. augusztus 11-i ülésére

Táľgy: Gastľo.Guaľd Bt. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 34. szám
alatti üľes önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika referens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A dĺintés elfo gadásáh oz e gy szer u szav azattöbb s é g s zükséges

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmény

Az onkormányzattulajdonát képezi a Budapest VIII., 357ogt0tN5 helyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII., Pľáteľ u. 34. (Nagytemplom utca felől kiizelíthető meg) szám alatti, 30 m2
alapterületű, utcai, földszinti bejáratrĺ nem lakás célri helyiség.

A hely iség az ingat|an-nyilvántaľtásban m iihely besorolású.

A Kisfalu Kft. ÖnkormányzatiHázkęze|ó kodája a helyiséget 2011. november 24-én vette birtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv, valamint a helyiségról készített képek szeľint a helyiség teljes felrijítást
igényel, (2) besorolású. Jelenlegi ál lapotában r aktár ozásr a alkalmas.

A Gastro-Guard Bt. (cégtregyzékszáma:0I-06-312|35; székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 1/B. I'
I7.; adőszám:2844I874-f.42;képviseli: Horváth János) kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség raktátozás cé|jára torténő bérbevétele ügyében. A szükséges iratok (Aláírási Címpéldány,
Cégkivonat) becsatolásľa kerültek. A kérelem bérleti díj ajánlatot nem tartalmaz.

A kérelmező a Nemzeti vagyonról szó|ó 201.1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint
át|átható szerv ezetnek minő sül.

II. Beteľjesztés Índokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói dontés szükséges, amely dĺintés meghozatalźra a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. TényállásÍ adatok

A vízótás helyiség után azonkormányzat köztĺs költségfizetési kotelezettsége: 8.550.. Ft/hó + Áfa.

A Grifton Property Kft. f0I4. jtilius 17-i értékbecslése szerint a földszinti nem lakás célú helyiség
forgalmi értéke: 3.200.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 vo-ának
figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó (utcai földszinti
helyiségben ra|<tá,rozás) 8 vo-os szorzóva| számított bérleti díj 21.333,- Ft/hó + Afa.

A legalább f4 hónapja nem hasznosított helyiség esetében a béľleti díj önkormányzati érdekből
legfeljebb 50 %io-ka| csökkenthető, Az így csökkentett béľleti díj 10.667,- Ft/hó + Afa.

Az Opten Cégtár tanúsága szerint a társaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban, társasági adóbevallási kötelezettségének 20II,,20Íf. és f0I3. évben is rendben eleget
tett.

IV. A döntés taľtalmának részletes ismeľtetése



Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Gastľo-Guard Bt. ľészére raktározás cé|jfua,
határozott idóre 2019. december 31. napjáig, rahározás cé|jára, a fO vo-ka| csökkentett bérleti díjon,
azaz 17.067,- Ft/hó + Afa bérleti-, kozüzemi és különszolgáltatási díjak összegen, tekintettel a
helyiség rossz állapotára. Tová,bbi csökkentést nem javasolunk, tekintve, hogy helyiség fľekventált
környéken helyezkedik el.

Javasoljuk, hogy a béľleti jogviszolly ne legyell ľteghosszabbÍtható a Rendelet f9. š-a alapján, hanem
a bérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem esetén a bérleti díjról a Bizottság döntsön.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kére|mező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat k<izös költségét, és plusz bevétele is származn a, továhbát
a bérlő a helyiséget karbantaľtaná, annak ái|aga nem romlana tovább. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös kĺiltség fizetési köteiezettség terhěli.

A döntés pénztigyi fedezetet nem igényel.

A hatátrozati javaslat elfogadása pozitívan befolyáso|ja a f0I4. évre tervezett bérleti díj bevételi
e|őir ány zat te lj e sülé s ét.

V[. Jogszabályi kłiľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 35lf013. (VI. f0.) számú, Budapest Józsefváros tnkoľmányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatáľozott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzatibérbeadói dontésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

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

Az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 35l2o13. (VI' 20.) számú, Budapest Józsefváľos onkormányzati rendelet 14. $ (l) bekezdése
a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bér|o kiváIasztása során kell
megállapodni. Amenny\ben az onkormányzat részérő| történik az ajá'n|attétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a f48lf0Í3. (VI. 19.) számű képviselő-testületi batározatban megállapított bérleti
díjak alapján kell meghatározni. A Képviselő-testület határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktua|izáit
bekoltözhető forgalmi érték szo|gáI.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatátozása,
amely a|apján azutcai földszinti helyiségben végezni kívánt tevékenységheztaftoző (raktározás) 8 vo.

A legalább f4 hónapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből 50 7o-

kal csökkenthető. A kedvezmény megál|apításánál nem lehet figyelembe venni azt az időtartamot,
ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listáján.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bér|ő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú k<itelezettségvállalási nyilatkozatot a|áími.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Hat'ározatijavaslat

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



1.) hozzlijĺirul a Budapest VIII., 35709l0lV5 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Práteľ u. 34. szám (Nagytemplom utca felöli bejárat) alatt található, 30 m2 alapterületii, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, földszinti helyiség bérbeadásáhozhatźrozott időre 2OI9.
december 3I. napjáig, a Gastľo.Guard Bt. tészére, raktározás cé|jára, |7.067,- Ft/hó + Áfa
bérleti-, közüzemi és ktilönszo|gá|tatási díj ak ö sszegen.

a bérleti szeľződés nęlrt lrosszabbítható fircB az onkormányzat tulajdon ában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 35lf0I3. (VL f0.) számú, Budapest
Józsefváľos onkormányzati rendelet 29. $-a a|apján, a bérleti jogviszony meghosszabbítására
irányuló kérelem esetén a bérleti díjról a Bizottság dönt.

a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álilő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I,7. $ (4) bekezdése alapj án közjegyző e|ott egyoldalú
kötelezettségvál lalási nyi latkozat a|áír ását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014. augusztus 18.
A döntés végrehajtásátvégzó szeruezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén j avas|ata a kozzététe| mődjára

f.)

3.)

nem indokolt

Budapest, 2014. július 3 l.

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
Ĺigyvezeto igazgató
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