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Y fuosgazdálkodási és Pénzügyi B izottsága

Előteľjesztő: Kisfalu Kft . napirend

ELoTERIEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0I4. november 24-i ülésére

Táľgy: MobilBaľát Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet, Pľáter u. 9. szám alatti iiľes'
tinkormányzatÍ tulajdonti nem lakás célú helyiségľe

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ugyvezeto igazgató
Készítette: Szabó Gergely referens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egy szeru szav azattöbbség szükséges

Ti sztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényáltás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest YIII., Pľáter u. 9. szám a|atti,36394l0lV3 hrsz-ú,. utcai
bejáratú, pinceszinti 90 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-nyilvántartásban raktár
besorolással szerepel.

A helyiséget Kisfalu Kft. tnkormányzati Házkeze|ő Irodája fOIA. mfucius 03-án vette biľtokba, a
bittokbavételi jegyzőkonyv tanúsága szerint rossz műszaki állapotú, (2) besorolású, de rendeltetésszenĺ
haszná|atra alkalmas. Gázvéte|i lehetőség a helyiségben nincs, a fútés villannyal megoldható.

Az onkormányzatvízóranélki.ili kcizös koltségfizetési kötelezettsége a helyiség után: 24.247,. Ft/hó.

A MobilBarát Kft. (székhely: 1085 Budapest, József kľt. 69.; cégjegyzékszám: oI 09 I79fI7: adószám..
ff654528-f-42; képviselő: Bata Ferenc ügyvezető) kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség
fa- és üvegmunkák kereskedelme, asztalos munka, kľeatív hobby tevékenység cé|jára torténő bérbevételének
ügyében. A kérelemhez szükséges iratok becsatolásra kerü|tek. A kérelem havi 50.000.. Ft + Áfa bérleti díj
ajánlatot tarta|maz.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy akére|mező a nemzeti vagyonról szó|ó f0I1. évi CXCVI'
torvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szervezetnek minosül. AZ opten Cégtár tanúsága szerint
ellene végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá társasági adóbevallási
kotelezettségének 2012. és 2013. évben eleget tett.

A helyiség forgalmi értéke a Grifton Propeľty Kft' f0I4' szeptembeľ 23-ánkészített értékbecslése alapján:
5.900.000'. Ft. A kérelemre történő bérbeadás esetén a fa- és üvegmunkák kereskedelme, asztalos munka,
kľeatív hobby tevékenységheztartoző bérleti díj szotző 8 vo, az így szá,mított havi bérleti díj 39.333.. Ft/hó +

Afa.

Az üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 Ęóĺapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén a
bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb f0 vo-ka| csökkenthető, melynek összege 31.467,. Ft/hó + Afa
lenne.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását gáze||átás nélktil a Mobi|Baľát Kft. részére, fa- és iivegmunkák
kereskedelme, asztalos munka, kreatív hobby tevékenység cé|jára hatfuozott időre, f0I9. december 31.
napjáłig, a kére|mező által ajánlott 50.000.. Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi- és külĺin szolgáltatási díjak
cisszegen.

Nem javasoljuk a bérleti díj f0 vo-ka| történo csökkentését tekintve, hogy a kérelem bérleti díj ajánlatot
tafta|maą amely előnyösebb az onkormányzat számára.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt
Bizottság jogosult.



III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére t<ĺrténo bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból befolyó
bérleti díj fedezné az onkormányzat közos k<jltség kiadását, továbbá a bérlő a helyiséget rendben tartja'
Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbľa is közös költség fizetési
kötelezettség terheli, és helyiség ái|aga romlik.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzatfOI4. évi bérleti díj bevételét'

A helyiség bérbeadása pénzigy i fedezetęt nem igényel'

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az tnkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|1ára szo|gáIó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/f0I3. (VI. 20.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat-
és hatáskör megosztás szerint - onkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szó|ó 1993,
évi LXXVII. törvény 38. $ (1) bekezdése énelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
mértékéről abér|o kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| történlk az
aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület határozatában megállapított bérleti díjak
alapján kell meghatátozni. A hatáskorrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a
képviselo-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmezőbérleli díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület f48l20I3. (VI. 19.) száműhatározatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér
alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. máshatátrozata szerint aktua|izá|t bekoltözhető forgalmi
érĹék szo|gá'|. A hatáltozat 8. pontja a|apjín a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj meghatározźsa, a fa- és üvegmunkák kereskedelme, asztalos munka, kreatív hobby
tevékenységhez tartozó szotző 8 7o.

A Kt. határozat 8. a) pontja értelmében az üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem
hasznosított, nettó 25 M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj
önkormányzati érdekből legfelj ebb 20 %o.kal csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő béťrő a bérleti szerződés megkötését mege|őzően köteles a

bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)

bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Yárosgazdáł'lkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hat'ározati javaslat

'év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1 .) hozzájáru| a Budapest VIII., 3639410IN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.' Práteľ u.
9. szám alatt elhelyezkedó, 90 m2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, pince
szinti helyiségbérbeadálsáhozhatározott időre, 2019. december 3I. napjátig a MobilBaľát Kft. részére,

fa- és üvegmunkák kereskedelme, asztalos munka, kľeatív hobby tevékenység cé|jára,50.000'. Ft/hó +

Afa bérletĺ + köziizemi- és külön szolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkĺĺtésének feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában ál|ó nem lakás céljára
szo|gáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (vI. 20.) számťl Budapest Józsefvárosi
onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|áír ását v á||a|ja a leendő béľló.



Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: 2014. december Í.
A döntés végrehajtásátt végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. november 18.
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