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Tisztelt Vĺíľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállr{s és a döntés taľta|mának részletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vln., 35918/0ĺN2 he|yrajzi számon nyllvántartoft, a
Budapest VIII., Baľoss u. 125. sztlm a|atti, 20 mf alapterĺiletű, utcai bejaratú, fiildszinti nem lakás célú
helyi sé g. Az ingatlan-ny 1|v źntartásb an üzlet be soľol ás sal szeľep el.

Az onkoľmányzati Házkeze|ő lroda a helyiséget 2OI2. o|<tőber 01-én vętte birtokba. A birtokbavételi
jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiségben tisztasági festés, a beręnđęzési tárgyak pótlása (csaptelepek
hiétĺyoznak), nyilászárők mázoltsa, ajtőIap pótlása szükséges (a helyiség redőnnyel |ezárt)' A helyiség
k<izepes á||apotí, (3) besorolású, rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas.

A Haľun llungary Kft. (Cg: 0I-09.171936; székhely: I2I4 Budapest, Szent L. u. 13.; adőszáma:
2432082|.f-43; képviselő: Abiad M. Yaser ügyvezető) bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a
fenti helyiség iroda cé|1áratöľténő béľbevétele kapcsán. A bérleti díj megállapitását a közös költség ĺisszegén
kéľi tekintette| arua, hogy a helyiségben nincs kialakítva mellékhelyiség és műszakilag is leľomlott
állapotban van. Amennyiben engedé|yezik számukľa a fenti címen lévő helyiség, köztis költség összegével
megegyezó bérleti díjon történo bérbeadétsát, vállalják, hogy saját költségen felujítják a helyiséget, és
bérbeszámitási igénnyel nem éLnek az onkormányzatta| szemben. A szíikséges iľatok (Cégkivonat, Aláíľási
Címpéldány) becsatolásľa kerĹiltek. A cég 2013. április 23-ánkeru|t bejegyzésľe.

A benýjtott iľatok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI.
tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 1' pontja szerint át|áthatő szeľvezetnek minősül.

Avízőrźs helyiség utánazonkormányzatkozös költség f,rzetési kötelezettsége: 4.800,- Ft/hó + Áfa.

A Grifton Property Kft. 2013. októbeľ 25-énkészitett és 2014. augusztus ll.i al<En|izált éľtékbecslése
szeint azutcaibejáratu, ftildszinti nem lakás célú helyiség forgalmi értéke: 2.900.000'- Ft. A helyiség bérleti.
díja a forgalmi éľték 100 %o-áĺak figyelembevételével, az ltcai fĺjldszinti helyiségben végezni kívánt
tevékenységhez (iroda) tartoző 8 oń-os szorzőva| szźlmitott nettó bérleti díjja|: 19.333,-Ftlhő.

A legalább 24 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb
50 %-ka| csĺjkkenthető, Az így csökkentett nettó havi béľleti dij 9.667,- Ft/hó.

Az opten Céýár tanúsága szerint a Harun Hungary Kft. ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás
nincs folyam atban, 2013. évi társasági adóbevallási kötelezettségének eleget tett'

A Harun Hungary Kft. már bérel egy helyiséget kerületünkben a Budapest VIII., Baross u. I29. szám a|att,
amelyre 201 4. októb er 3I . napjáig nyilvrántartásunk szerint taľtozása nincs.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Harun Hungary Kft. részére iroda céljáľa,hatźlrozat|an
időľe 19.333,- Ft/hó + Afa bérleti+ kőn)zemi- és kĹilön szolgáltatási díjak összegen'



Nem javasoljuk a fenti helyiség közos költség összeggel megegyező bérleti díjon töľténő bérbeadását a
Harun Hungary Kft. részéľe, mivel ezt ĺem indokolja a helyiség közepes mríszaki á||apota (3), amelyľe
tekintettęla bérleti díj csĺikkentését sem javasoljuk.

IL Abeterjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshoz bérbęadői döntés szĺikséges, amely döntés megltozatalára a Tísztelt Bizottság
jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺigyĺ hatása

Javasoljuk az üresen ál1ó helyiség bérbeadását, mivel a mielőbbi béľbeadásból befolyó bérlęti dij fedezi az
onkormányzat.kőzös koltség ťlzetési terhét, azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a
helyi sé g mű szaki á||ap ota a kjhaszná|atlansá g miatt fo lyamato san romlik.

A béľbeadás kedvezően befolyásolja az onkormányzatfOI4. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség béľbeadása pénzlgyi fędęzętęt nem igényel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35l2oI3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelęt) 2. $ (1) a
Kt. - a ľendeletben meghatározott feladat- és hatáskor megosztás szęrint _ önkormányzatibérbeadói döntésre
a Y árosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitéstikre vonatkozó egyes szabályokról szőIő 1993.
évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bękęzdése értęlmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

A Rendelet 14. s (l) bekezdése a|apjtn új béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának mértékéről a bérlő
kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro| történik az aján|attétel, a
helyiség béľleti díjtnak mértékét a Kt. határozatában megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározri. A
hatásköľrel rende|kező bizottság a béľbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő-testtileti határozatban
foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kéľelmezobér|eti díj ajánlatot tett.

A f48lf0|3. (VI. 19.) számű Képviseló-testület határozatánakII. fejezet 7. pontja éľtelmében a helyiségbér
a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hatźtrozat és a Kt. mźs határozata szennt akIua|izá'|t beköltözhető forgalmi
érték szo|gá\. A 8. pont alapján helyiségben végezrĺ kívánt tevékenység figyelembe vételével torténik a
bérleti díj meghatározása, amely a|apján az ltcai ťoldszinti helyíségben az iroda tevékenységhez hrtoző
szorző 8 %. A Képviselő{estület 8. a.) pontja értelmében az üres legalább 24hóĺapja, nem hasznosított nettó
25 MFt alatti helyiség esetében a béľleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) szźlmuhatározatának VII. fejezet 31. pontja értelmében a bérleti díj
méľtékéről, és megfizetésének ütemezéséľo|, vagy báľmilyen más béľleti díjat éľintő kéľdésben bérbeadói
döntésre van szükség a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szervezet javaslatára az onkormźĺnyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakor|ő szęrvęzęte dönt.

A Rendelet 14. s (2) bekezdés a|apjén a leendő bérlő a bérleti szeruódés megkötését megelőzően köteles a
béľbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťtzetni, valamint a 17. $ (a)
bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségválla|ási nyi|atkozatot aIáírni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dĺjntését meghozni
szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szźműYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) nem jdrul hoaá a Budapest VIII. 35918l0lV2 he|yajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIil.,
Baľoss u. 125. szám a|atti,20 m" alapterü|etű iires, önkormányzati tulajđonú, utcai, fijldszintibejtratĺ



nem lakás célú helyiség bérbeadásźlhoz a Haľun Hungaľy Kft. részéľe a bérleti díj közös kĺiltség
<isszegen töľténó megá|Lapitása mellett.

f.) hoaójórul aBadapest VIII., 35918ĺ0lV2he|yrajzi számoĺ nyilvántartott, a Budapest VIIL, Baross u.
|f5. szám alatt ta|tůható,20 mf alapteriiletű, üľes, tinkormányzati tulajdonú, utcai bejáĺatű, fiildszinti
nęm lakás célú helyiség béľbeadásáhozhattrozatlan időre a Harun Hungary Kft. részérę, iľoda cé|jára,
19.333,- Ft/hó + Afa béľleti + közĺjzemi- és ktilön szolgáltatási díjak ĺisszegen.

3.) a béľleti szeľződés megkĺitésének feltétele, hogy az Önkormányzatloilajđoĺában á|Iő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźtmű Budapest Józsefuárosi
onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekęzdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kózjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat
aláirásźń vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2014' december 15'
A döntés végľehajtását végző szervezetí erység: Kisfa|u Kft
A lakosság széles kĺirét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe|módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. december 1.

honlapon

Tisztęlettel:

Kovács Ottó
Ĺigyvezető igazgaÍó

KÉszÍrpľrn: Klsľł,ĺ-uKr.r

LpÍnr,ł.: BALoGHERIKAREFERENS A.*-.--

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉ].{YELlNEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: ad^-..-: *---\

Jocl KoľrRolĺ-:

EI-I-EľoRlzrp:

2ÜÍ4 n[ü ű 2.

JovÁHe.cyľe':

20íĺ Üti] fi 3.

A VÁRoscAzoÁlrcooÁsl És BIzorrsÁc ELNoKE


