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Tisztelt Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vlil., Tömő u. 32-38. szttm a|atti,36139t1tV1 hrsz-ú,
lépcsőházból megközelíthető, ftildszinti 30 m. alaptertiletíĺ nem lakĺís célú helyiség, amely az ngat|an-
nyi|v źtntartásban iroda helyiség besoroliással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzatiHźzkeze|o Irodája a fenti helyiséget 2011. június \f-án vette birtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkonyv és a Grifton Propelý Kft. által 2014. auguszils 29.én készített értékbecslés
tanúsága szerint a helyiség közepes állapotú, (3) besorolású, rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas.

IrEf magánszeméIy (HB-948l|/20|4) kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség
hźztaÍtźLsi holmik tĺárolĺása cé|jźna történő bérbevételének tigyében. Kérelmében, illetve a szeméIyes
meghallgatássoráne|őadta,hogyamiattafiáékeladtlákalakásukatésaz

a az ő |akásttbaĺr voltak kénýelenek elhelyezni. Ezek végleges elhelyezését szeretnék most a helyiség
béľbevételével megoldani. A kérelemhez szükséges iratok becsatolásra keľĺiltek. A kérelem bérleti díj
aj ánlatot nem tarta|maz.

A Tisztelt Bizottság 1|6|/2014. (XI. 17.) szátmthatźtrozatźlbanhozzájáru|t a helyiség bérbeadásrához |5.467 
'-

Ft/hó + Afa bérleti + köziizemi- és külĺin szolgáItatási dijak összegen.

--D 
magánszemély a bizottsźąi hatźrozat kézhezvételét követően újabb kérelmet nffitott be,

amelyben kéľte a bérleti díj alacsonyabb összegen történo megállapítlását. Benýjtásra került a nyugellátrási
utalvĺány szelvénye, amely alapján megállapítható, hogy aĺJ} ahcsony jcivedelemmel rendelkezik.
Kéľelmében e|őadtz hogy ozvegyen maľadt fia egyedüI neveli két gyermekét, ezért anyagi támogaÍásra a
családjától sem számÍthat, 9zonban a helyiségre sztikségük van. A kérelem a|apján a fent leíľtak okán a
kéľelmező 6.000.- Ft/hó + Afa bérleti díjat tud kigazdálkodni.

A vízőra nélkiĺli helyiség utÍn az Önkormrányzat közös költségfizetési kötelezettsége: If .572.- BtIhó.

A Grifton Property Kft. által2014. augusznsf9-én készített értékbecslés szerint a helyiség forgalmi értéke:
2.900.000'- Ft. A béľleti díj megállapítisa a nyilvántartasi éľték I00 %-ának figyelembevételével kerül
megźú|apítźtsľa. A helyiségben végezni kívĺánt háúartźLsi holmik tarolása tevékenységhez tartoző 6 %-os díj
szorzóva| számított bérleti díj: 14.500.- Ftĺhó + Áfa.

Új beľbeadesnál a Képviselő-tesťn\et248/2013. (VI. 19.) száműhatźrozatának 8. a) pontja érte|mében az
üres, legalább 24 hőnap1a nem hasznosított nettő f5 M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj 

'önkormĺányzatiérdekből legfeljebb 50 %-kal csökkenthető, azaz a kedvezményes béľleti dij: 7.250.- Ft/hó + Afa.

A ĺeírtakra tekintettel javasoljuk 1|6I/20|4. (XI. 17.) szźtmű hatźrozat visszavonását, és a helyiség rij
hatÁrozatbarl történő bérbeadását 

--magánszemé|y 

részére, háztartási holmik táto|ása

letének
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', tevékenység céljára hatfuozat|an időre, 30 napos felmondĺási idő kiktitésével 12.572.- Ft/hó + Áfa béľleti +
közüzemĹ és kĹilön szolgáltaüási diiak összegen.

Továbbá javasoljulq hory a Tisĺelt Bizottság tekintsen el a bérleti szerződés közjegyzői okiratba
foglalasĺának kö'telezettségétől, tekintettel a béľleti díj összegére.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérleti díjának csökkentéséhez bérbeadói döntés szükséges, amely döntés
meghozatal ár a a T isztelt B izottsĘ jogosult.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség bérleti dĺiának csökkentését, mivel a mielőbbi béľbe adĺásból befolyó bérleti díj
fe'dezné az onkoľmányzatköziisköltség ťzetési kötelezettségét. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az
onkormányzaĹ kiadásként továbbra is közös költségfizetési kötelezettség terheli, és a helyiség á||agaromlik.

AhatÁĺozati javaslat elfogadrása kedvezően befolyásolja az onkormanyzatf0|5. évi bérleti dij bevételét.

A helyiség bérbeadása pénziĺryi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormźnyzatfuIajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló
35120|3. (VI. 20.) szźmű rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. _ a ľendeletben megllatározott feladat-
és hatáskĺjľ megosztás szeľint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi
B żottságot j ogosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|ap1án a bérleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a bérlő kiválaszüĺsa során kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat részéro| töľténik az
ajźln|attéte|, a helyiség bérleti dĺiĺĺnak méľtékét a Képviselo-testiilet határozatában megállapított bérleti díjak
a|apjátn kell meghatározni. A hat,ráskönel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a
képviselő-testiileti hatánozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező béľleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testtilet 248120|3. (vI. 19.) száműhatźtrozatźnak II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbéľ
alapjául a helyiségeknek a jelen hatláľozat és a Kt. más határozata szeľint aktl]a|izá|t beköltözhető forgalmi
érték szo|gźt|. Ahattrozat 8. pontja alapján a helyiségbén végézni kívránt tevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj meghatározása, aháztartási holęik tĺárolása tęvékenységhez tartoző szorző 6 oÁ.

A Kt. határo zat 8. a) pontja éľtelmében az üres, legalább f4 hőnapjanem hasznosított nettó 25 M Ft alattľ
helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb
5 0 %o.ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő abérleti szerződés megkötését mege|őzően kĺiteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)

. 
bekezdés alapjan kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvátlalási nyilatkozatot aláíľni.

A Rendelet 17. $ (5) bekezdése a|apjźn a közjegyzoi okiľatot az alźtbbi esetekben nem sziikséges
elkészíttetni:

a) ingyenes vagy kedvezményes béľbeadás esetén, ha a bérleti díj ÁFA nélkĹili havi összege nem éri el a
20.000,- Ft-ot

b) afizetęnđő béľleti díj nem haladja meg a helyiség uŁán tulajdonosként ťĺzetett közös és eryéb költségek
havi cisszegét,

c) a Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság egyedi döntése a|apjźn.

Fentiek alapjĺĺn kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziiryi Bizottságot, hory a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szĺámú Városgazdálkodasi és Pénzügyi bizottságlhatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzüryi Biżottság úgy doňt, hogy



(

1.) visszavonja at161{2014. (xI. 17.) számú határozatźú

2) hoaójdrul a Budapest VIII., 36139ltlV1he|yrajzi számon nyilvántartott Budapest VIII., Tömő u.
32-38. szám alatt elhelyezked o, |épcsőhźnbói megközelíthető' ťoldszinti 30 m2 alapteľülettĺ, üres,

ö,nkormányzati tulajdonri helyiség bérbeadásrához határozat|an időre, 30 napos felmondasi idő
kikotésével_-"gĺň"e-élyreszéľe,hĺŁtaľŁĺsiholmiktĺírolásacé|járaamindenkori
közös költség (melynek összege a hatźrozathozatal időpontjában: 12.572,- Ft/hó) + Afa béľleti +
köztizemi- és kiilön szolgáltatĺási díjak összegen.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hog az onkormĺłnyzat tulajdonaban álló nem lakás cé|jźlra

szolgáló helyiségek bérbeadĺĺsĺínak feltételeiröl szóló 35D0|3. (VI. 20.) számú Budapest Józsefuarosi
onkormrĺnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjĺán 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megťlzetését.

4') az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakĺás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. f0) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 17. $ (5) bekezdésében
foglaltak alapjrán eltekint aközjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺigrvezető igazgatő
Határidő: 2015.februźr2,
A döntés végrehajtását végző szervezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjĺára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20I 5 . januźtr L4'
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