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Tisztelt Y źrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. E|őzmény

Az onkorľnányzattulajdonát képezi a Budapest VIII.,35267l0lV4he1yrajzi számon ĺyllvántartolĺ, a
Budapest VIII., Koszoľú a.23. szám a|atti, 57 mf alapteľiilettĺ, utcai, ftildszinti bejtratű nem lakás
célú helýség. A helyisé g az ingat|arl-nyilvrántartásban üzlet besorolású'

A Kisfalu Kft. onkormźnyzatiHénkeze|ő kodája a helyiséget 2011. februar 01-én vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv, valamint a helyiségről készült képek szerint a helyiség nagyon rossz
műszaki állapotú (több helyen beázás nyomai, salétromos, penészes falak)' teljes felújítást igénylő, (1)
besoľolású. Villany- és vizőra ta|á|hatő a helyiségben. Jelenlegi állapotában ľendeltetésszenĺ
hasznźiatr a alkalmatlan

Puka Eduard egyéĺi vźi|a|koző (Nyilvántartási száma: 20286006; székhely: 1082 Budapest,
Tavaszmező u. I9-2I' |II. 2I.; adószźtm: 603|5908242) kéľelmet nyujtott be a Kiśfalu Kft-hez a fenti
helyiség kávépörkölő műhely, továbbá kultuľális és ismeretteľjesztés (kiállító teľem), kávé és
újrahasznosítás témakörben oktatóteremként töľténő béľbevétele ügyében. A kérelĺnében|eirta, hogy a
fenti címen |évő, źita|a megtekintett helyiség rossz mrĺszaki állapotu, jelentős felújítást igényel ahhoz,
hogy bĺíľlĺrilyen tevékenység végzésére alkalmas legyen. A helyiség saját költségen töľténő fe|űjitásélt
válla|ja, de kéri' hogy a bérleti díj, a helyiséggel kapcsolatos költségekkel megegyező tisszegen legyen
megá|Iapitva. A szükséges iľatok (Igazolás aYá||a|kozőiigazo|vźnyről) becsatolásra kerĹiltek.

Puka Eduard egyéni vá|la|koző a kerületünkben jelenleg három önkormányzati tulajdonú helyiséget
bérel a Budapest VIII., Tavaszmező u. |9-2|. szám a|atti ingatlanon belül kettőt, és a Budapest VilI.
József u. 46. száma|att.

il. Beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely đöntés meghozata|źra a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényál|ási adatok

Avizőráshelyiség lltánazonkormányzatközos költségťrzetési kötelezettsége: 17.875.- Ft/hó + Áfa.

Az Ingat|anvagyon-kataszter nyilvántartása szerint a 35267lOĺN4 hrsz-tl, 57 mf alapterületű, utcai
bejźrati, foldszinti nem lakás célú helyiség becsült értéke: 8.852.000,- Ft' A helyiség bérleti díja a
forgalmi érték 100 o/o-ćnak figyelembevétęlével, az utcai frldszinti helyiségben végezni kívánt
tevékenységhez tartozó (műhely, oktatás és kiállító terem) 6 oÁ-os szorzőva| számított nettĺó béľleti
díjz 44.260,- Ft/hó.

A legalább 24 hónapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti đíj önkoľmányzati érdekből
legfeljebb 50 %-ka| csökkenthetó. Azigy csökkentett nettó bérleti díj22.130'- Ft/hó.



Nyilvántartásunk szerint Puka Eduard egyéni vállalkozónak a kerületben lévő helyiségeire 2014. július
31. napjáig lejárt esedékességű béľleti.,könizemi és ktĺlĺjnszolgá|tatási dijhźúra|éka nincs.

Az opten Céglźr tanúsága szerint a váilalkoző ellen végľehajtásĹ, csőd-, és felszámolási eljarás nincs
folyamatban, és műktjdik a v á||a|kozása.

Iv. A diintés tuta|mának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását Puka Eduard egyéni véilalkoző részére
kávépörkölő mtĺhely, oktaLás és kiállító terem cé|jára,határozott időre 2019. decembeľ 31. napjáig
történő bérbeadását, a mindenkori köztis költséggel megegyezo (az e|óterjesztés tfugyalásának
időpontjában) I7.875,- Ft/hó + Áfa bérleti-, közuzemi és ktilönszolgáltatásí đíjak összegen azza|,hogy
a kérelmezőnek vállalnia kell a helyiség saját költségen töľténő felújítását. A bérlőnek tudomásul kell
verĺlie, hogy a helyiség felujításának költségeit a bérbęadón semmilyen jogcímen nem követelheti.
Azéĺt javasoljuk a kéľelmező źita| kért közös költséggel megegyezo bérleti díjon töľténő bérbeadást
mivel a helyiség teljes fe|újítást igénylő rossz műszaki állapotú, több mint három éve tiresen á11 és
érdeklődés sem volt ľá.

Javasoljuk, hogy a bérleti jogviszony lejĺártakor a béľleti szerződés ne legyen meghosszabbithatő az
onkormányzat tulajdonźhan źú|ő nem lakás cé|jźra szolgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről
szó|ő 3512073. (VI. 20') számí Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 29. $-a a|apján, hanem
a bérleti jogviszony meghosszabbítására iľanyuló kérelem esetén a béľleti díj méľtékéről a Bizottság
döntsön.

Amennyiben a bérlő a he|yiséget a béľleti szerződés a|źńrźsát kö'vető 3 hónapon belül nem újítja fel'
vagy a késędelem okát ezen időn belül nem igazolja, a bér|eti đíjat 2f.I30,- Ft-ban javasoljuk
meghatározni. Azért javasoljuk az 5Uo/o-os béľleti díj csökkentést, mivel a helyiség nagyon rossz
állapotú, a helyiség bérbeadása és bérlő közľeműködésével töľténő felújítása az onkormányzatnak
elsődleges érdeke.

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére töľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi béľbe adásából
befolyo béľleti dij fedezĺé az onkormányzat közcis költségét, tovźlbbá a bérlo a helyiséget fe|iĺjitja, a
bérbeadás idótartana alatt karbantĄa, aĺnak ti|aga nem romlana tovább. Amennyiben nem adja
bérbe a helyiséget az onkormźnyzat, kiadásként továbbľa is közös költség fizetési kötelezettség
terheli. A Puka Eduaľd egyéni vá||a|kozó bérlő a jelenlegi önkormźnyzati bérleményei után, rendben
eleget tesz fizetési kötelęzettségeinek.

A24812013. (VI.l9.) számű Képviselő-testületi határozat műszaki értékelési mellékletében szereplő
(1) besoľolású nagyon rossz műszaki állapotú helyiségnek a teljes fe|űjításźra vonatkozóan a
béľbeadóra taĺtoző felújítási költség l'rlŕ-re eső bruttó 60.000,- Ft-tal számolva (nettó 2.69f.9I3,-Ft+
727 .O87,- Ft Afa) 3.42O.o00,- Ft bruttó összeg lenne. A bérbeadóratartoző felújítás költségeinek bérlő
által töľténő źLtvźL||a|źlsa előnyos az onkormźnyzat szźtmtra, mivel nem kell bérbeszámítási
megá||apodtlst kötnie a leendő bérlővel' és a béľleti jogviszony megszűnése esetén egy felújított,
karbantartott helyiséget kap vissza. A bérlő źital kért, a közös költséggel megegyező ĺisszeg, és az
50 %-ka| csökkentett 22.130,- Ft számított bérleti díj összeg kĺjzötti ktil<jnbözęt, a jogviszony 60
hónapos futamideje alatt nettó f55.300,- Ft összeget tesz ki.

A helyiség ilyen módon történő bérbeadása az Önkormányzat számára előnyĺis, mivel a helyiség
felujítási igénye lO,5-szeresen meghaladja abérbeszźlmitźs ritján figyelembe vehętő költségeket, és
bérbeszámítás a|kalmazásáva| a helyiség vtrhatôantovábbĺa is hasznosítás nélktilüresen állna.

A döntés pénnlgyi fedezetet nem igényel.

A hatźlrozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolja a 2014. éwe tervęzętt béľleti díj bevételi
e|őir ány zat te |j e sü lését.

VI. Jogszabátl kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről
szőIó 3512013. (VI. 20.) szźmű Budapest Józsefuaros onkormányzati rendelet (továbbiakban:



Rendelet) 2. $ (1) bekezdése szerint a Kt. _ a rendeletben meghatáľozott fe|adat- és hatásköľ
megosztás szerint - <lnkoľmányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot
jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elídegeĺítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LxXVm. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a fęlek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa sz.olgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szőIő 35ĺ2013' (VI' 20.) szźmí Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. s (1) bekezdése
alapján új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bérlő kiválasztasa során kell
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéről töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a 248ĺ2013. (VI. l9.) számű képviselő-testiileti határozatban megállapított bérleti
díj ak alapj án kell meghat trozni. A Képviselő-testiilet határozatźnak II. fej ezet 7 . poĺtja értelmébęn a
helyiségbér alapjául a helýségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izá|t
beköltözhető forgalmi éľték szolgál. A hatáskĺjľrel rende|kező bizottság a bérbeadói döntés
meghozatalakor a képviselő-testtileti hattrozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kérelmęző
bérleti díj ajanlatot tett.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti dij meghatározása,
amely alapjáĺ az utcai fiildszinti helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző (műhely, oktatás
és kiállító terem) szotző 6 %o.

A legalább 24hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a béľleti díj önkormányzati éľdekbő| 50 %-
kal csökkenthető' A kedvezmény megá||apitásánál nem lehet figyelembe venni azt az időtartamot,
ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listáján.

13. pont szeńnt új bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratu fijldszinti helyiség kerülbérbeadásľa, amelyre
legalább egy éve nem érkezett bérbevételi Eźn|at, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont a|apján
szźtmitott bérleti díjon volt nem lehetséges a béľleti szerzódés megkdtésének elmaľadása miatt,
továbbá az 5. s) pontban megállapított, 3-as vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt á||apotu, a
bérleti díj mértékét a mindenkoľi közös költség összegén lehet megál|apítani a hatásköľľel rendelkező
bizottság döntése alapjźn.

A 14. pont éľtelmében a béľlőnek válla|nia kell a helyiség felújítását saját költségen, továbbá a bérleti
jogviszony időtaľtama alatt és azt követően sem é|het bérbeszźtmitássa|, és a felújítás költségét
semmilyen jogcímen nem k<ivetelhetí az onkormányzattól.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő béľlő a bérleti szeľződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő osszeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés a|apjánközjegyzó előtt egyolda|ú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláíľni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos d<ĺntését

meghozni szíveskedj en.

Hatőrozatijavaslat

év. (...hó.''.nap). számíYélrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A.Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

I.)hozzáidrul a Budapest Vm', 35267l0lV4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIrr.,
Koszorrĺ u. 23. szám a|att taLźiható, 57 m' a|apteľületű, ĺires, önkormétnyzati tulajdonú, utcai
bejźratű, ťoldszinti helyiség bérbeadasához hattrozott időre f019. december 3I. napjtńg, a Puka
Eduard egyéni vállalkozó részére, kávép<iľkölő miĺhely, oktatás és kiállító terem céljára, a kcizös
költséggel megegyezo (az előterjesztés időpontjában) |7.875,- Ft/hó + Áfa bérleti-' k<izüzemi és
kiilönszolgáltatási díjak <isszegen' amennyiben leendő bérlő vźůIalja a helyiség saját k<iltségén
történő felúj ítását, továbbá.



2.)amennyiben abéľlő az 1.) pont szerinti helyiséget abérleti szerződés a|túrástú követő 3 hónapon
belül nem tĄitja feI, vagy a késedelem okát nem ígazolja ez időn belül, a bérleti díj a bérleti díj
ťlzetés kötelezettségének kezdő időpontjától ff.|3o,- Ft/hó + Áfa bérleti-' közuzęmi és
kĺilönszolgáltatási díjak osszegre emelkedik.

3.)Puka Eduard egyéni vállalkozónak tudomásul kell veĺnie, hogy a bérleti jogviszony időtaltama
alatt és azt követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem
kĺjvetęlheti az Önkormán y zaLLóI.

4.) a béľleti szerzódés nem hosszabbÍtható meg aZ onkoľmányzattliajdonźban ái|ő nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vI. 20') számű Budapest
Józsefuáros onkormányzati rendelet 29. $-a a|apján, hanem a bérleti jogviszony
meghosszabbitására iĺányuló kérelem esetén a bérleti díj méľtékéről a Bizottság dönt.

5.) a bérleti szerzodés megkö,tésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonźtban á||ő nem |akás

cé|jára szo|gá'|ő helyiségek béľbeadásának feltételeirő| sző|ő 3512013. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjtn kózjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásiĺyLlatkozataláírásátvá|Ia|jaaleendőbérlő.

Felelos: Kisfalu Kft, tig1rvezető igazgatőja
Határidő: 2014, szeptember 08.
A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő dĺjntések esetén javaslataaközzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáb|án

Budapest, 20 1 4. augusztas 22.
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