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ELoTERIESZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f014. szeptember l-i ülésére

Tárgy: Az IFEBI Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca
20.szám alatti tires, tinkoľmányzati tulajdonri nem lakás célú helyiségre

Előteľjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Szabó Gergely referens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A dcĺntés elfo gadásáh oz e gy szer(i szav azattöbb sé g szüksége s

Ti sztelt Y ár osgazdálkodási és Pénztigyi B izottság !

I. Előzmények

Az tnkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Kaľácsony Sándoľ utca 20. szám alatti,
35449 hrsz-ú, utcai bejáratú, foldszinti |7 m2 alapteľületiĺ nem lakás célú helyiség.

A Kisfalu Kft. ÖnkormányzatiHázkeze|ő Iľodája a fenti helyiséget 2011. jrínius 06-án vette birtokba.
A birtokbavéte|i jegyzőkönyv és a Grifton Property Kft. által 2014. július 3I-énkészített értékbecslés
tanúsága szerint a helyiség kozepes míĺszaki állapotú, (3) besorolású, ľendeltetésszeríĺ, használatra
alkalmas.

Kántoľ Gáboľ egyéni vállalkozó (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 60.; vá\|a|koző nyilvántartási
száma: 4346764; adószá'ma: 5606869-2-42) bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség haszná|t ruha turkáló cé|jára történő bérbevételének ügyében. A kérelmezo áL|ta| becsatolt
vállalkozói igazo|vány nem tartalmazta a helyiségben végezni kívánt tevékenységeÍ', ęzért a Kisfalu
Kft..}ol(.január f7-énke|t levelében kérte ennek pótlását. A kéľelmező a levél foÍ4. március 12-én

történt kézhezvéte|ét követően nem jelentkezett, ęzért a bérbevételi kérelem hatáiyát vesztette.

Az IFEBI Kft. (székhely: 1183 Budapest, Kőkert utca 10.; cégegyzékszám:0I-09-951695: képviseli:
Akabogu Ifeanyi Chukuwu ügyvezető) kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség iroda
cé|jára történo bérbevéte|ének tigyében. A kérelemhez szükséges iratok (cégkivonat, a|áírás minta)
becsatolásľa kerĹiltek. A kérelem 13.000.. Ft + Afa bérleti dd ajánlatot tafialmaz.

A benyújtott iratok a|apjáln megállapítható, hogy a kéľelmező a nemzeti vagyonról szó|ő 2011. évi
CXCVL törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|źttható szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbęadói dontés szükséges, amely döntés meghozata|fua a

Tisztelt B izottság j ogosult.

III. Tényállási adatok

A vízórás helyiség utźn az onkormányzatkét éves átlag üzemeltetési költségfizetési kotelezettsége:

2.7s8.-FAhO.

A Grifton Property Ktt.zol4.július 31-én készített értékbecslése szerint a35449 hľsz. alatt ta|áÄható

17 m2 alapterületiĺ, utcai bejáratú, földszinti helyiség forgalmi értéke: 2.000.000,. Ft. A helyiség
bérleti díja a forgalmi érték 100 %o-ának figyelembevéte|éve|, a helyiségben végezni kívánt iroda

tevékenységhęz:artozó 8 vo-os díj szorzőval számított bérleti díj |'3.333.. Ft/hó + Afa.



Újbérbeadáłsnál a Képviselő-testu|etf48/2013. (vI. 19.) számú határozatźnak 8. a) pontja értelmében
az üres, legalább f4 hőnapja nem hasznosított nettó 25 MFt alatti helyiség esetében a bérleti díj
önkormányzati érdekból legfeljebb 50 ?o-|<a| csökkenthetó. Az így csokkentett nettó havi bérleti díj
6.667.-Ft.

Az opten Cégtár tanúsága szerint a társaság ellen végrehajĺísi-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban. A társaság2012. és 2013. évi adóbevallási kötelezettségének eleget tett.

IV. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az IFEBI Kft. részére iroda céljára, határozott időtartamra,
2019. december 3l-ig 13.333'. Ft + Afa béľleti + kozüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak cisszegen.

Javasoljuk a bérleti díj foľgalmi érték 100 vo-á,,nak figyelembevételével számított összegen történő
megái|apítálsát, tekintettel arra, hogy az akére|mezo á|ta| aján|ott bérleti díjjal majdnem megegyező,
alig3 %o-kal magasabb.

Nem javasoljuk az 50 %o-ka| csökkentett bérleti díj megállapítását, tekintettel a kérelmező bér|eti díj
ajánlatának mértékére, melyből valószíniĺsíthető, hogy a számított bérleti díj osszegét is meg tudja
fizetni, és el tudja fogadni, mely előnyosębb az onkormányzatszźtmfua.

V. A döntés célja, pénziigyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat izemeltetési ktiltség fizetési terhét és plusz bevétele is
szźrmazna, továbbá a bérlő a helyiséget rendben tartja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is üzemeltetési
költség fizetési kötelezettség terheli és a helyiségá||aga romlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat f0I4. évi bérleti díj

e|oirányzatát.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedęzetetnem igényel.

w. Jogszabályi kłiľnyezet ĺsmeľtetése

Az onkorm ányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeirol

szó|ő 35/2013. (VI. fO.) számtt rendelet 2' $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben

meghatátozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ <inkormányzati béľbeadói döntésre a

Y ár osgazdátlkodási és Pénzügyi B izottságot j ogo s ítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló

t993. évi Lxxvm. toľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér cisszegében

szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjĺának

mértékéről a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro|

történik az ajáĺn|attét.el, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület hatźĺtozatźlban

megállapított 
-bérleti 

díjak alapján kell meghatfuozni. Versenyeztetési eljáľás során bérbe adandó

nelýiség esetében a minimális bérleti díj cisszegét apályázatifelhívásban kell megjelölni.

A hatás köľrel rendelkező Bizottság a béľbeadói dcintés meghozata|akor a képviselő testületi

hatźĺrozatban foglaltaktól csak akkoľ téľhet el, ha a kére|mezo bérleti díj ajánlatott tett.

A Képviselő-testtilet 248lfOI3. (vI. 19.) számű határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a

helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktua|izáit

tet<oltozlrető fđrgalmi ertět. sżoĘa|. A hatáĺozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt

tevékenység figyilembevéte|éve| történik a bérleti díj meghatározása, az utcai bejáratű, földszinti

helyiségben t<irténő iroda tevékenységhez tartozó szorzó 8 7o.

A legalább f4 hőnapja nem hasznosított nettó f5 M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj

önkormányzati érdekbol tegfeljebb 50 %o-|<a| csokkenthető.



\

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bér|ó a bérleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. š (4)bekezdés alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
béľbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

Határoz'atl javaslat

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzdjórul a Badapest VIil., 35449 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
VIII., Kaľácsony Sándoľ utca 20. szám a|att ta|áihatő, utcai bejáratú, földszinti 17 mf
alapterületű nem lakás célú helyiség bérbeadásá,hozhatározottidótartamra,f01'9. decembeľ 31-ig
az IFEBI Kft. részére, iroda cé|jára, 13.333,. Ft/hó + Áfa béľleti + kozüzemi- és külön
szolgáltatási díj ak összegen.

f.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában át||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lfol3. (VI. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyzo e|ótt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áír ását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatő
Határidő: 2014. szeptember 8.

A dĺintés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 14. augus ztus ff .

Tisztelettel: V
Kovács ottó

igyvezeto igazgatő
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