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Tisztelt Y árosgazdát|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az Onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Kőľis u. 10. szĺám a|atti,3589f hrsz-ú,
udvari bejaľatu, ftildszinti 58 m2 alapterülettĺ nem lakás célú helyiség, amely az ingatlan-
nyilvántartĺásban mÍĺhely besorolással szerepe l.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|o Irodája 2011. június 30-án vette biľtokba a helyiséget. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség g}enge műszaki állapotli, (2) besorolású,
ľendelteté s s zeru hasznźtlatra alkalmas.

A helyiség utźn azonkoľmányzat üzemeltetési költség fizetési kötelezettsége: 11.658,- Ft/hó.

A CseľSző Bt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7.; cégjegyzékszátm:01-06-781087; adőszźtm:

22575025-2-4l; képviselő: Szőke Agnes iigyvezető) kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti
helyiség raktźrozás tevékenység cé|jfua történő bérbevételének ügyében. A kérelemhez szükséges
iratok bicsatolásra kerültek. A kérelem 11.500,. Ft/hĺó + Áfa béľleti díj ajźn|atottarta|maz.

A benyujtott iratok a|apján megállapÍtható, hogy akére|mezó a nemzeti vagyonról szőlő 20||' évi
CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źtt|źthatő szervezetnek minőstil. Az opten Cég!átr

tanisága szerint ellene végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá
társasági adóbevallási kötelezettségének 20|f. és 2013. évben eleget tett.

A helyiség forgalmi értéke a Grifton Pľopeľ|y Kft. 20t4. szeptember 30.źtn készitett értékbecslése
a|apjźn: 5.000.000,. Ft. A kéľelemre történő bérbeadás esetén a rak1átrozás tevékenységhez tartoző
uerlóti dij szorző 6 %o, az igy szźmitotthavi bérleti díj 25.000,- Ft/hó + Áfa.

Az üres, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetén a bérleti,dij
önkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető, melynek összege 12.500'- Fťhó + Afa
lenne.

Nem javasoljuk a bérleti díj 50 o/o-kal töľténő csökkentését.

Javasoljuk bérleti dij 25 %o-kal történő csökkentését tekintve, hory a helyiség több mint 24 hônapja
nem került hasznosításra és gyenge műszaki állapotu, tovźhbá javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a
CserSző Bt részére, raktźtozźs tevékenység cé|jźrahatźrozat|an időre, 30 napos felmondási idővel,
18.750,. Fťhó + Áfa bé"leti + közüzemi- és külön szo|gátltatási díjak összegen.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés megllozata|áraa
Tisztelt Bizottság jogosult.

m. A dtintés célja' pénzügyi hatása



Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból
befolyó bérleti díj fedezné az onkormźnyzat üzemeltetési költség kiadását, továbbá a bérlő a
helyiséget rendben taľtja. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkormányzat, kiadásként
továbbra is üzemeltetési kĺiltség fizetési kötelezettség terheli, és helyiség áI|agatovább romlik.

A hatźrozati javaslat elfogadása kedvezöen befolyásolja az Onkormányzat 2015. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség béľbeadása pénziigyi fedezetet nem igényel.

rV. Jogszabálý kiiľnyezet ismertetése

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35/f013. (u. 20.) szźmű rendelet 2. $ (l) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatáľozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói dĺintésre a
Y árosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A takások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźn a béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat ńszérő|
töľténik az ajźn|attétel, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő.testiilet hatfuozatźlbul
megállapított bérleti dijak a|apjáln kell meghatźtrozni. A hatĺáskörrel ľendelkező bizottsźry a bérbeadói
döntés meg}tozata|akor a képviselő-testtileti határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező béľleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testtilet 248/20|3. (VI. 19.) szźlmű határozatźnak I|. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatĺĺľozat és a Kt. más határozata szerint a|<tua|izá|t

beköltözhető forgalmi érték szolgá|. A' hatźrozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figye|embevételével töľténik a bérleti díj meghatározÁsa, a raktźtrozási tevékenységhez
tartoz,ó szorzó 6 oÁ,

A Kt. hatrározat 8. a) pontja értelmében az üres, legalább 24 hőnapja nem hasznosított, nettó 25 M Ft
aĺatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendők azza|, hogy a béľleti díj önkormányzati érdekből
legfelj ebb 5 0 %-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt eryoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatota|áími,

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Yárosgazdállkodási és Pénztigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Hatńrozati javaslat

év. (...hó....nap). szátműYárosgazđźtlkodási és PénzĹigyi bizottsági hattrozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) nem jára|hozzáł a Budapest VIII., 3s892he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII., Kőľis
u. 10. szám alatt elhelyezkedó,58m2 alapteľülettĺ, iiľes, önkormányzati tulajdonú, udvari bejźtratű,

Íilldszinti helyiség 50 o/o.ka| csökkentett a bérleti díjon történő bérbeadtsźlhoz,

2.) hozzájára| a Budapest VIII., 35892 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.' Kőľĺs u.

10. szĺáĺn alatt elhelyezkedő,S8 m2 alapterülehĺ, üres, önkoľmányzati tulajdonú, uđvari bejáratű,
fijldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idővel a CseľSző Bt.
részére, raktározis tevékenység cé|jára, 18.750,- Ft/hó + Áfa béľleti ł kozuzemi- és külön
szo|gźitatási díj ak összegen.



3.) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában áů1rő nem lakás
céljáraszo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapj án közjegyző e|őtt egyo|dalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírźsźt vźi|a|ja a leendő bérlö.

F.eIelös: KisÍälu Kft ügyvezeto igazgató
Hatĺáridő: 2015. február 16.
A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A |akosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. februźr 2.

Tisztelettel:

Kovács ottó
ligyvezető igazgatő
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