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Tőrgyz Guti Andľás béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet, Vajdahunyad u. 23. szám
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Tisztelt Y ár osgazdátlkodási és Pénzĺi gyÍ Bĺzottsá g !

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzattulajdonát képezia Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23. sztlm a|atti3566glOlNIg
h'.z., összesen 1l1 m2 alaptertiletű pinceszinti tároló helyiségen belül elhelyezkedő 31. soľszámrĺ,
4 rlŕ a|apteľületű táľoló-rekesz. Az ingatlan-nyi|vántartásban a he|yiség táľolóhelyiség megnevezésű'
A helyiségben összęsęn 32 db tároló-rekesz van, amiből 3 db magántulajdon, 29 đb önkorĺrányzati
tulajdon, ebból 5 db van bérbeadás útján hasznosítva.

A helyiség új építésű ingatlanban helyezkedik el, míĺszaki állapota kiváló (5) besoľolású.

A tároló-ľekeszre az onkormányzat közös k<iltségfizetési kötelezettsége (vízóra nélktili): I'o45,-
Ft/hó.

Guti Andľás magánszemély bérbevételi kéľelmet (I{B-105ó/1 l20I4) nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a
fenti épület pinceszinti 31. sorszámú tároló-rekeszének, saját tulajdonú ingóságokrakátozása cé|jábő|
történő béľbevétele ügyében.

A 35669l0lNI9 hrsz-on nyilvántartott, 31. sorszámú, 4 mz a|apterĺiletű, tároló-ľekesz nyl|vántartási
értéke: 375.000,- Ft. A helyiség béľleti dija a forgalmi érték 100 %o-ának figyelembevételével, a
helyíségben végezĺi kívánt tevékenység (ra|<tározás udvari pinceszinti helyiségben) 6 %o-os szorző
alapján: |,875,- Ft + Afďtaroló-rekesz.

A béľleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %-kal csökkenthető, tekintettel arľa, hogsĺ a
helyiség legalább 24 hőĺapja nęm volt bérbeadás údán hasznositva. Ez a|apján megti|apitható bérlęti
díj: 938,- Ft/hó + Afďtároló-ľekesz.

Javasoljuk a fenti címen lévő 3 |. szttmú tároló-rekeszbéĺbęadását Guti András magánszemé|y részére
raktározás cé|jára,határozat|an időľe, 30 napos felmondási időve| |.875,- Ft /hó + 

^fa/ 
bérleti +

konizemi- és ktilönszolgáltatási díjak ĺisszegen.

Nem javasoljuk a bérleti díj csökkentését a helyiség kiváló źi|apottlta, és a ' végezni kívánt
tevékenységre tekintettel.

A bérlęti đíj méľtékére tekintettel nem javasoljuk a béľleti szerződésközjegyzői okiratba foglalását.

II. Beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség béľbeadásáhozbérbęadői döntés szĹikséges, amely döntés meg}lozata|ára a
tisztelt Bizottság j ogosult.
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III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A tároló-ľekęsz több éve á11 üresen, ezérl az onkoľmányzatnak cé|ja a mie|őbbi bérbeadás, meľt így a
közös költség összegét a bérleti dij fedezi, valamint többletbevétel kęletkezik, továbbá hosszú távoĺr
folyamatos bevétel biztosított.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzatnak, kiadásként továbbľa ís havonta közös
költségfizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség kihasználatlansága miatt a helyiség
általáno s á||ap ota romolhat.

A helyiség béľbeadása pénz-lgyi fędęzetet nem igényel.

A határozati javaslat elfogadása pozitivaĺ befolyásolja az onkormźnyzat 2O|4' évi bérleti díj
e|oirányzatát.

fV. Jogszabályi kiirnyezet ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről
szőIő 3512013. (VI. 20) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati ręndelet (továbbiakban:

Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatáľozott feladat- és hatásköľ megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói döntésre aYźrosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fei.

A fenti helyiség béľbeadása a Gazdá|kodási' Keľületfejlesĺési és Közbeszerzési Bizottság 307lf009.
(III. 03. ) számu hatáĺozat 2. és 3 . pontj a a|apján történik.

AGazdasági, KeľĹiletfejlęsztési és KözbeszerzésíBizottság307lf009. (III.03.) számú határozatának
3.) pontjában úgy dontött, hogy a Budapest VIII., Vajdahunyad v 23. szám a|alti 35669 hľsz-ú
Társasház teremgarázsźłban |évő gépkocsi beálló helyeket, tárolót és tároló-ľekeszeket hatályos
bérbeadási rendeletben és képviselő{estülęti dontésben foglalt rendelkezések szerint kell, hatáľozatlan
időtaľtamra, 30 napos felmondási idővel bérbeadás útján hasznosítani úgy, hogy a bérleti diját
minimum a rájuk eső közös költségen kell megállapítani, amennyiben a számított béľleti díj azt nem
haladja meg.

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára sz.o|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35l20i3. (VI. f0.) számű Budapest Józsefuáľos onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bér|o kivźiasztása során ke|l
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéró| töľténik az ajáĺll'attétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a Kt. hatáľozatában megállapított béľleti díjak alapján kell meghatározní. A
248l2o|3. (w. |9.) szźmű Képviselő-testület határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. más határozata szennt aĺ<fiaIizźit
beköltözhető forgalmi érték szo|gál. A Képviselő-testület hatáĺozatának II. fejezet 8. a.) pontja

értelmében üres, legalább f4 hőĺapja' nem hasznosított ĺetto 25l|il Ft alatti helyiség esetén a fenti
szorzók érvényesítendők azza|, hogy a béľleti díj önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %o-kaĹ

csökkenthető.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevétęlével történik a bérleti dij meghatźlrozása,

amely a|apján atáro|ás (pinceszinten) tevékenységheztaĺtozó szorző 6 oÁ.

A Rendelet 12. $ (1) bekezdése a|apjźn a bérleti szerződést hatarozott, és határozatlan időre lehet
megkötni. A Ręndęlet 13. $ (3) bekezdése alapján a hatźrozatlan időre szóló bérleti szerződést 30
napos felmondási ido kikotésével kell megkötni, amennyiben a bérbeadásról szőIó döntés

meghozata|akoľ ettől eltéľő rendelkezés nem születik.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendo béľlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérletí díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni.

A Rendelet 17. $ (5) bekezdése a|apjtn aközjegyzői okiratot az alábbi esetekben nem szükséges
elkészíttetni:
a) Ingyenes vagy kedvezményes bérbeadás esetén, ha a bérleti díj AFA nélkĹili havi <isszege nem éri

el a 20.000,- Ft-ot,
b) A ťlzetęndő béľ|eti díj nem ha|adja meg a helyiség után tulajdonosként ťlzetett közĺjs és egyéb

költségek havi összegét,



c) A Városgazgálkodási és Pénzügyi Bizottstry egyedi döntése a|apjáĺ.

i Fentíek a|apjtlĺ kérem a Tisaęlt Bizottságot, hogy a tároló-rekesz bérbęadásával kapcsolatos döntését

. 
*eghozĺí szíveskedjen.

' 
Határozttijavaslat

i

j '.......év. (...hó....nap) . számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági llatźlrozat:

l e' Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy:

1. hozzái!ľul a Budapest vln., Vajdahunyad u. 23. szám a|atti 35669l0lNI9 hĺsz-ú, összesen
111 m, alapterü|etű pinceszinti ľaktárhelyiségen belül elhelyezkedő 31. sorszámrĺ, 4 Íŕ
alapterĺ'iletű tároló-ľekeszbérbeadástlhozhatáĺozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével,
Guti Andľás magánszemély részéľe raktźrozás cé|jára 1.875,. Fťhó' + Áĺa béľleti + közüzemi-
és ktilönszolgáltatási díjak összegen.

2. a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás
cé|jára szo|gźł|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľól szóló 35l20I3. (VI. 20.) számí Budapest
Józsefuárosi Önkormányzalireĺde|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfe1elő
óvadék megfizetésétvá'||a|ja a leendő bérlő'

3. az onkormérlyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jtra szo|gá,|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől sző|ő 35/2013' (VI. 20) számű Budapest Józsefváros onkoľmányzati rendelet 17. $
(5) c) pontja a|apján eltekint a közjegyző előtti egyo|dalú kötelezettségváI|a|ó nyilatkozat
megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 15'
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság szé|es köľét éľintő döntések eseténjavas|ata aközzététel módjára

nęm indokolt

Budapest, 2014. decembeľ 1.
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