
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottsága

Előterjesztő: Kisfalu Kft .

Képv ise1ő-testülętének

3, j 
.l..sz.napirend

ELOTERJESZTES
A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. december 8-i tilésére

Tárgy: soD Bt. új béľleti iogvĺszony létesítéséľe vonatkozó kéľelme a Budapest VIII. Auľóľa
u. 6. szám alatti iinkoľ mányzati tulaj donú helyiség vonatkozĺísiíban

Előterjesĺő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítettę: Balogh Eńka referens
A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni
A dĺjntés elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobbsé g s zĺiksé ge s

Tisztelt Y tlrosgazďálkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényáltás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az onkormányzattulajdonát képező, a Budapest Uil., 350f8l0lV3he|yajzi számon nýlvántartott,
a Budapest VIII., Auľóľa u. 6. szám alatti,23 m2 alaptertiletű, utcai bejáĺatí, ťoldszinti nem lakás
célú helyiség béľlóje volt a soD Bt. a 2012' május 16-án kelt, hatáĺozott időre, 2017 ' december 3 1 .

napjáig érvényes bérleti szerződés a|Ąán. A helyiséget vaľroda és raktározás céIjtra használja a volt
bérlő és jelenleg is a biľtokában tĄa. A helyiség az íngat|an-nyi|vántartttsban műhely besorolással
szerepel.

Avízórás helyiség ltán az onkormányzatközős ktiltségfizetési kotelezettsége: 5.106,- Ft/hó és 2015.
június 30.ig3.253,- Ft/hó célbefizetés, összesen: 5.359,- Ft/hó.

A soD Bt. bérleti szerződése a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt 2014. július 3I. napjźra
fe|mondásra keľült' A volt béľlő a közjegyzói okiratba foglalt felmondásban szeľeplo hatáľidőn tú|

e gyenlítette kj a tartozását.

Jelenlegi nettó havi használati díj előíľás: |3.943,- Ft. A Társaságnak 2014. oktőber 31. ĺapjáig
nincs díjtatozása.

A soD Bt. (Cg: 01-06-776528; székhely: 1083 Budapest, Práteľ u. 59.; adőszáma f235625I-2-42;
képviselő: Shagdarsuľen Khoľolsuľen üg1rvezető) kéľelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti
helyiség újbóli bérbevétele kapcsán. A kérelemhez szĺikséges iratok becsatolásra kerültek.

A benyújtott iľatok a|apjźn megállapítható, hogy a kéľelmező a nemzeti vagyonról sző|ő 20||. évi
CXCVI. töľvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint tlt|áthatő szervezetnek minősíil. Az opten Cégtár
tanúsága szerint a társaság ellen végľehajtásĹ, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban,
adóbevallási kötelezettségének ľendben eleget tett.

AzIĺgatlaĺ-vagyonkataszteľ nyl|vźntartása szerint a fenti helyiség becsült értéke: 3.595.000'. Ft. A
helyiség bérleti dija a forgalmi érték I00 %o-tlnak figyelembevételével, az ltcai ťoldszinti helyíségben
végezni kívánt tevékenységhez (lakossági kisipari szolgáItatźs: varroda és ra\<tározási tevékenység
utcai frjlđszínti helyiségben\ tartozó 87o-os szorzőva| számított nettó bérleti díjz 23.967,. Ft/hó.

Javaso|juk a fenti címen lévő helyiség újbóli bérbeadását a SoD Bt. részéľe varroda és ľaktár cé|jára,

határozott időre f0I9. december 31. napjáig,23.967,- Ft/hó + Áfa bé.leti + közüzemi- és ktilön
szo|gáItatási díj ak összegen.

II. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshozbérbeadőí döntés szükséges, amely döntés meghozata|tra a Tisztelt Bizottság
jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatĺísa



Javasoljuk a helyiség további bérbeadását, mivel a bérbeadásból befolyó bérleti ďij feđezí az
onkormányzat közös költség fizętési terhét' azon felĺil plusz bevételt is jelent. Amennyiben a helyiség
biĺokbavételľę kęrtil, az Önkormányzatnak kiadásként havonta k<jzös költség ťĺzętési kötelezettsége
keletkezik, bevétele nem, továbbá a helyiség míĺszaki źi|apota akjhasznźiatlanság miatt folyamatosan
romlana.

A bérbeadás kedvezően befolyásolja az Önkormányzat2OI5. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség béľbęadása pénnleyi fędęzętęt nem igényel.

rV. Jogszabályi környezet

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźt|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőIő 3512013. (VI. f0.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatáľozott fe|aďat- és hatásköľ megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói döntésľe aYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosída fel.

A Rendelet 14. s (l) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának mértékéről a
bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részérő| töľténik az
ajáĺiattéte|, a helyiség béľleti díjának mértékét a Kt. határozatában megállapított béľleti díjak alapján
kell meghattrozni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a béľbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-
testületi határozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmezőbéfleti díj ajánlatot tett.

A bérleti díj megállapíttsa 248lf0l3. (VI. 19.) sztlmű Képviselő-testtileti határozat (továbbiakban:
Képviselő-testtileti hatźrozat) szerint töľténik. A Képviselő{esttilet hatátozat 7. pontja a|apján a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktuaIizźit
bekĺjltözhetó forgalmi értéke szolgál. A Képviselő-testületi hatátozat II. fejezet 8. a.) pontja
értelmében, a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj
megltatározása, a lakossági kisipari szolgźitatźs (varroda) tevékenységheztartoző szorző 6 %o. Azutcai
ťoldszinti helyiségben végzendo raktźlrozási tevékenység taľtoző szorző 8%o.

A 24812013. (VI' l9.) szttmű Képviselő-testtileti határozat 5. pont p) bekezdése értelmében, ha a
helyiségben többféle tevékenységet végeznek, a béľleti díj megállapításáĺti ań' a tevékenységet kell
ťlgyelembe venni, amelynek a|apjźn magasabb bérleti dij á||apitható meg.

A rendelet 17. $ (3) bekezdése éftelmében aszerzódést akkor lehet megkötni, ha a béľlő e ľendeletben,
valamint a bérbeadó döntésében foglalt fizetési kötelezettségét az onkoľmányzatta|, vagyonkezelővel,
vagy a bérbeadó szewezette| szemben teljesítette, és az onkormźnyzatta|, vagyonkezelővel, vagy a
bérbeadó szervezette| szemben semmilyen helyiségbéľlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal összefüggő
|ejárt tartozása nincs, annak teljesítését hitelt érdem|ően igazo|ta.

A Rendelet 34. $ b) pontja értelmében amennyiben a felmondást követően, a bérleti jogviszony
megszűnése uttn a bérlő megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmerült
valamennyi költséget rendezi a bérbeadónak, a béľlő kérésére azűjbér|etijogviszony létrehozásáľól a
béľbeadó szewezetjavaslata alapján a hatáskörľel ľendelkező bizottságjogosult dönteni.

A rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźtn a béľlő a béľleti szerzódés megkötését megelozoen kĺjteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A 17. $ (4)
bekezdése a|apján a béľlő a bérleti szerződés megkötését kĺjvetően kozjegyző elótt eryoldalú
kötelezett s é gvállalási ĺy i|atkozatot kell aláírnia.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos d<jntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. ('..hó'...nap). számú Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

A Y árosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy đönt, hogy:



1.) hozzájúrzl a Budapest VIII., 35028l0lV3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIrI.,
Auľóľa u. 6. szám alatt ta\á|hatő, 23 mz alapterületrĺ, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai
bejźĺatű, fijldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeađásáhozhatározott időľe f0|9. decembeľ
3|. napjáig a SoD Bt. ľészére, vaľroda ?s-ľaktáľozís cé|jára,23.967,- Ft/hó + Áfa béľleti +
kozuzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen'

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában áIIó nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (vI. 20.) sztlmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati renđelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17 . $ (4) bekezdése alapj tn kozjegyző e|őtt egyoldalú
kotelezettségvállalásinyíIatkozata|áírásátvá'||a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0I4. ďecęmber 15.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles k<jrét érinto döntések eseténjavaslata a közzététe| módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. december 1.
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