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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi BŁottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Nagytemplom u. Lfĺb. szám a|atti,3629f hľsz-ú,
utcai és udvaľi bejáľattal is ľendelkezó, píĺcesziĺti, 296m2 alapteľtilettĺ nem lakás célú helyiség. A
helyiséget magába foglaló ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdonú épület.

A Kisfalu Józsefuáľosi Yagyongazdálkodó Kft. onkoľmányzatiHźzkeze|ó Iľodája a fęnti helyiséget}OIf.
május 15-én vette biľtokba. A biľtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség felújítandó, gyenge
műszaki állapotú, (2) muszaki besorolású. A helyiség jelenleg rat<tározásĺa alkalmas.

A belmagassźę I,8-3,2 m közötti, több helyen csak 1,60 m. A helysziĺi fe|mérés alapján megállapításľa
került, hogy a belmagasság miatt csak a terület kb. 87 m' haszntiható, ami az aIapterilet 29 %o-a. A pince
ezen területe gyakorlatilag hasznosíthatatlan, mert ebbol a belmagasságból még 20 cm-t elvesz a
kialakítanđó a|jzatbeton és a burkolat, mivel jelenleg a pince nem rendelkezik semmifélę bęton vagy egyéb
burkolattal, ťold alapja van.

A teljes pincehelyiségetbehtiőzza aház közös gépészeÍi a|apvezetékei falon kívüli vezetéssel, ami további
kor|tiozott alapterületi hasznosítást okoz.

A pincehelyiség jelenlegi műszaki źi|apottlban szerkezetkésznek tekinthető, hasznositása,bérbeadása csak az
épület alatti teljes terülętre lehetséges az egyik oldalon elhelyezkedő bejáratok miatt. A közművekheztörténó
mindenkori hozzáťérést is biĺosítani kell a helyiséget hasznéilő béľlőnek. A belmagasság és a
kozmuvezetékek miatt mindössze a teljes terüĺet 35-40 %o.a hasznosítható.

A Tisztelt Bizottság 30012014. (III. 17.) számű határozattlban nem járult hozzá a Budapest VIII. keľtilet,
36292 he|yrajzi számoĺ nyilvántartott, a Budapest VI[., Nagýemplom u. I2lb. szám a|att ta|álhato, f96 m'
alapteľületű, üres önkormányzati tulajdonri nem lakás célú helyiség bérbeadásźůloz a P.T.I. Investments Kft.
részére.

A P.T.I. Investments Kft{ a Kisfalu Kft'. 2014. március 20-i keltezésű tértivevényes leveIében értęsítettę a
bizottsági dontésľől, akére|mezo a bérleti szeľzodést nem kötötte meg.

A Hungaľo Domus Andia Kft. (székhely: l l84 Budapest, Aranyeső u. 8.; cégjegyzékszám:0I-09-96904I;
adőszám:235II082-f.43; ugyvezeto: Jónás Andrea ügrvezeto) kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, a fentí
címen lévő helyiség, raktároztls céIjára töľténő bérbevételének ügyében. A kérelemhez a szükséges iľatok
(Cégkivonat, Aláírási Címpéldány) becsatolásra kerültek. Bérleti díj ajánlatot a kéľelem nemtarta|maz,

A benyijtott iľatok a|apján megállapítható, hogy akére|mező anemzeti vagyonľól sző|ő20|1' évi CXCVI.
tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint ét|źthatő szeľvezetnek minősül'



Az onkormáĺyzatĹizemeltetési költségfizetési kotelezettsége: 54.28O,- Ft/hó.

Az utcai és udvari bejáratta| is rendelkező pinceszinti helyiségľe a Gľifton Propefty Kft.. 20|f . december 15-
éĺkészitett, és 2014. szeptembeľ 10-én aktua|izáIt éftékbęcslésę alapján a foľgalmi érték: 9.700.000,- Ft. A
helyiség béľleti díja a forgalmi érték 100 o/o-ának figyelembevételévęl, az utca| uđvari pinceszinti
helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó (ľaktározás) 6 %o-os szorzőva| szźlmitott nettó bérleti díj
48.500,- Fíhó.

Az ĺires legalább 24hőnapja nem hasznosított nettő 25 MFt alatti helyiség esetén a bérleti díj önkormányzati
éľdekből legfeljebb 50%o-ka csökkentheto. Azígy számított nettó béľleti díj összeg: 24.250,- Ft/hó.

Az opten Cégtár tanúsága szerint a társaság ellen végľehajtás-, csod- és fęlszámolási eljárás nincs
folyamatban, társasági adóbevallási kötelezettségének 20II.,2072. és 2013. évben is rendben eleget tett.

Javasoliuk a fenti helyiség béľbeadását a Hungaro Domus Andia Kft. részére, ra|ďározás céIjárahatározott
időtaľtamra, 2019. decembeľ 3i. napjáig az uzeme|tetési kciltség összegével megegyezo bérleti dijon, azaz
54.f8O,- Ft/hó + Áfa bérleti díj + könlzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

A Képviselo-testület 24812013. (VI. i9.) számuhattrozat V. fejezeténęk25. pontja a|apján, a helyiség bérleti
díja nem á||apíthatő meg a számitott, illetve a csökkentett bérlęti díjon, mivel az alacsonyabb, mint a
heIyiségre az onkormányzat éita|, a bérbeadói feladatok keretében a helyiségľe foľdított költségek két éves
źt|aga.

II. A beterjesztés indoka

A nęm lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeađői döntés szĺikséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

Javasoliuk a fenti helyiség kére|męző részére torténő bérbeadását az izeme|tetési kö|tségnek megfelelo
bérleti díj összegén' mivel a mielĺíbbi béľbe adásból befolyó béľ|eti díj fedezné az onkormányzat fenntartási
költségét, tovttbbá akére|mező a helyiséget saját költségen felujítaná, az ingat|aĺ értéke növekeđne.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is tizemeltetési költség
fizetési kĺjtelezettség teľheli, és a helyiség műszaki ti|apotatovább ľomlik.

Ahattrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásotja az Önkoľmányzatf0I4, évi béľleti díj bevételt.

A helyiség bérbeadása pénnjgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet ismeľtetése

Az Önkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gtiő helyiségek bérbęadásának fęltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) számí rendęlet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a ľendeletben meghatározott felađat-
és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésľe a Váľosgazdá|kodtsi és Pénzügyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az eliđegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szőIő 1993.
évi LXXVIII. törvény 38' $ (1) bekezdése ételmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése a|apján a bérleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérIeti díjának
mértékéről a béľlő kivá|asztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| történik az
aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-tęstĹilet határozatában megállapított bérleti díjak
alapjáĺ lehet megállapítani a hatáskörľel ľendelkező bizottság dĺjntése a|apjźn.

A Képviselő-testülęt f48l20I3. (VI. 19.) száműhatározat V. fejezeténęk25. pontja aIapján, ha a helyiség
nem táľsasházban van, a fizetendo nettó béľleti dij egy hónapra jutó osszege nem lehet kevesebb, mint az
onkormányzat á|tal a bérbeadói feladatok keľetében a helyiségre fordított költségek két éves át|aga.

A Kt. határozatII. fejezet7. pontja értelmében a helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek ajelen határozat és a
Kt. más határozata szerint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi értékszo|gźt|. Ahatározat 8. pontja a|apjána
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével tĺjľténik a bérleti dij meghatfuozása, a
raktźlrozási tevékenységhez tartozó szorző 6 oÁ.



A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkótéSét megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)

bekezdés a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kötelezęttségvállalásiny1|atkozat a|áími.

Fentięk a|apján kéľem a Tisztelt Yźnosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos dĺjntését meghozĺli szíveskedj en.

Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap). számú Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzáiárul a Budapest U[., 36292helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest vI[.' Nagytemplom u.

12ĺb. szátm alatt elhelyezkedő, f96m2 alapterületrĺ, üres, 100olo-os önkormányzati tulajdonú épületben
elhelyezkedő, utcai és udvari bejáratta| is rendelkező pinceszinti helyiség béľbeadásához határozott
idotaľtamľa, 2019. decembęr 31. napjáíg a Hungaľo Domus Andia Kft. ľészéľe, raktźrozás cé|jźra,
54.280,- Ft/hó + Áfa bérleti díj +kozllzemi- és kĺi1ön szolgáltatási díjak megállapításamellett.

2.) abérleti szeľződés megkötésének további feltétele, hogy az onkormányzattu|ajđonábatá1^|ő nęm lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiľől szóló 35ĺ2013. (VI' 20.) sztlm,6 Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfe|elő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyl|atkozataIálrásátvtiIaljaaleendőbéľlő.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezetó igazgatő
Határidő: 2014. dęcembeľ 1.

A dontés végrehajtását végző szervęzęti egység: Kisfa|u Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététe|mődjźra
nem indokolt hiľdetőtáblán honlaoon

Budapest, 2014. november 18.
Tisztęlettel: f

Kovács
ügyvezető ";}igazgatő
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