
ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és PéIlzügyi Bizottság 20l5. febľuár 9-i ü|ésére

Táľgy: Kapcso|ó Mĺĺszaki Kft. új béľteti jogviszony létesítéséľe vonatkozó kéľe|me a Budapest
VIII. Népszínház u. 24. szám alatti önkoľmányzati tu|ajdonrĺ he|yiség vonatkozásában

Előterjeszto: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Készítette: Szabó Geľge|y referens
A napirendet nyilvános ülésen kelI tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattobbség szükséges

Ti sae lt Y ár osgazdá| kodás i és Pénzĺ'i gy i B i zottság !

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

Az tnkoľm ányzat tulajdonát képezo, a Budapest vlu., 34681 ĺ0ĺN5 he|yrajzi számon nyilvántartott,
a Budapest vln., Népszínház u. f4. szám a|aÍti,25 mz alapterületű, utcai bejáľatú, fiildszinti nem
|akás célú helyiség bérlője a Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 21Ol2o12. (il. 22.) számil
|latátozata a|apján a Kapcsoló Míĺszaki Kft. volt. A helyiség az ingat|al.l-nyi|vźntal1ásban iroda
besoľo lással szerepel.

A Kapcsoló MĺÍszaki Kft.20l2. szeptember 21.én ke|t,határozatlan idore szó|ó bérleti szerződése a
fizetési kötelezettség elmulasztása miatt 20l4. jriniLls 30. ľlapjára fe|mondásľa keľtĺlt. A volt bérlő a
közjegyzői okiľatba foglalt felmondásban szeľep|ő hatáľidőn tú| egyen|ítette ki a taftozását. A
helyiséget iroda céljára haszná|ta a volt béľ|ő, amit jelen|eg is haszná| és a binokában tart. Jelenlegi
nettó havi használati díj eloíľás: 41.136,- Ft. A Táľsaságnak 2014. decelnbeľ 31. napjáig nincs
díjtartozása.

A vízőra nélkĹili helyiség után az onkonnáIlyzatközos költségfizetési kötelezettsége: l 7 .780,- Ftlho.

A Kapcsoló Mĺiszaki Kft. (székhely: l08l Budapest, Népszíllház u.24.; cégjegyzékszám:01-09-
164601; adőszám: |0./43982-2-42; képvise|ő: Héray Lász|ő ügyvezető) kérelmet nyújtott be a Kisfalu
Kft-lrez, a fenti helyiség újbóli béľbevétele kapcsán vá|tozatlan feltételekkel. A kérelemhez szükséges
iratok becsatolásra kerĹiltek.

A benyĹljtott iratok alapján megá||apítható, hogy a kérelmező a nemzeti vagyonról szóló 201l. évi
CXCVI. töľvény 3. $ (]) bekezdés l. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősül. Az opten Cég!ár
tanúsága szeľint a társaság e|len végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban,
adóbevallási kötelezettségének f012. és 20l3. évben e|eget tett.

A lie|yiség forgalmi éftéke a Gľifton PropeĄ Kft.20l4. szeptember f6-źn készített éftékbecs|ése
alapján: 4.500.000'- Ft. A kéľelemre történő bérbeadás esetélr aziľoda tevékenységheztartoző béľleti
díj szorző 8 %o, az így szárrrított havi nettó bérleti díj 30.000,. Ft + Áfa.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség újbóli bérbeadását a Kapcsoló Kft. ľészéľe iroda cé|jára,
határozat|all idore, 30 napos fe|mondási idovel, a jelen|egi haszná|ati díj összegén , azaz 4l.|36,- Ft/hó
+ Afa bérleti + kozüzemi- és kü|ön szo|gáĺtatási díjak összegen.

il. A beteľjesztés indĺlka

A helyiség béľbeadáshoz bérbeadoi dontés szükséges, anlely döntés neg|.lozata|ára a Tisztelt Bizottság
jogosult.

III. A döntés cé|ja, pénzĺig),i hatása



Javaso|juk a he|yiség újbóli bérbeadását, mivel a béľbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az
tnkonnárryzatközos költség fizetési terhét, azon fe|ü| pIusz bevéte|t is jelent. Amennyiben a helyiség
bérbeadására nem kertjl Sor' az onkormányzatnak kiadásként lravonta kozös koltség fizetési
kötelezettsége keletkezik, bevétele nem, továbbá a helyiség műszaki áIlapota a kihasználatlanság miatt
folyamatosan romlana.

A bérbeadás kedvezően befolyáso|ja az onkormányzat2015. évi bér|eti díj bevételét.

A he|yiség bérbeadása pénztigvi fedezetetnem igéllvel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkoľmányzat tulajdonában á||ó nem lakás céljára szolgá|ó helyiségek béľbeadásálrak feltéte|eirol
szőlő 3512013. (VI. f0.) szánű Budapest Józsefuáros Önkonnányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (l) a Kt. - a ręndeletben meghatärozott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _
önkormányzati béľbeadói dontésre a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságot jogosítja fe|.

A Rende|et l4. $ (l) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának métékéľő| a
bérlő kiválasztása soľán ke|| megál|apodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| történik az
ajźln|attéte|, a helyiség béľIeti díjának ménékét a Kt. határozatában megállapított bérleti díjak alapján
kell meghatározni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a béľbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-
testtileti határozatball fogla|taktó| csak akkor térliet el, ha a kére|mezőbér|eti díj ajánlatot tett.

A béľleti díj megá|lapítása 248120l3. (VI. l9') számri Képviselo-testü|eti határozat. (továbbiakban:
Képviselő-testületi |lattlrozat) szeľint történik. A Képvise|ő-testü|et |latározat 7 ' pontja a|apjźtn a
he|yiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktua|lzá|t
beköltözhető forgalmi éftéke szolgá|. A Képviselő-testületi hatźrrozat II. fejezet 8. a.) pontja
értelmében, a helyiségben végezni kívállt tevékenység figyelembevéte|éve| történik a béľIeti díj
meghatáľozása, az iroda tevékenységhez taftozo szorző 8 oÁ.

A ľende|et l7. s (3) bekezdése énelmében a szerződést akkoľ |ehet megkotlli, ha a bérlő e rendeletben,
valamint a béľbeadó döntésében foglalt fizetési kotelezettségét az onkormányzatta|, vagyonkeze|ovel,
vagy a bérbeadó szeľvezettel szemben teljesítette, és az tnkoľmányzattal, vagyonkezelovel, vagy a
bérbeadó szervezette| szemben semmilyen helyiségbéľ|ettel és ehhez kapcso|ódó díjakkal összefiiggo
|ejárt tartozása n incs' annak te|j esítését h itelt érdem l ően i gazo lta.

A Rende|et 34. s b) pontja ér1elmében amennyiben a fe|mondást kovetoen' a bérleti jogviszony
megszűnése után a béľlő megszünteti a felmondási okot, illetve a fe|mondássa| kapcsolatban felmerült
valamennyi költséget rendezi a bérbeadónak' a bér|ő kérésére az űj bér|etijogviszolly |étrehozásáról a
bérbeadó szervezetjavas|ata alapján a hatáskörľe| ľendelkező bizottságjogosult donteni.

A ľerrdelet l4. $ (2) bekezdése a|apján a bérlő a bérleti szerződés rnegkötését megelőzoen köte|es a
béľbeadónak 3lravi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetlli. A l7' $ (4)
bekezdése a|apján a bérlő a bérleti szerzódés megkötéSét követően kozjegyző e|őtt egyoldalú
köte|ezettségváIlalási nyilatkozatot kell aláírnia.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a he|yiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meglrozn i szíveskedjen.

Határozatijavas|at

év. (...hó'...nap). számú Yárosgazdálkodásiés PénzügyiBizottsági |latározat..

AYárosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1') hozzdjĺírul a Budapest VIII., 34681l0lÁJ5 he|yľajzi szálnon nyi|vántaftott, a Budapest VI[.,
Népszínház a. f4. szám a|att ta|á|hatő, f5 m2 alapterĺiletű, önkormányzaÍ.i tl|ajdonú, utcai
bejáľatú, fo|dszinti nem lakás cé|ú he|yiség újbóIi béľbeadásához határozatlan idore, 30 napos
felmondási idovel a Kapcsoló Műszaki Kft. részére iroda céljáľa,47.|36,- Ftihó + Afa béľleti +
közüzemi- és kü|ön szolgáltatási díjak összegen.



2') abér|eti szeľzodés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 3512013. ryr. 20.) számi: Budapest
Józsefoárosi Önkormányzati rendelet l4. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bér|etí díjnak megfeielo
óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalĺ
köte l ezettsé gvál l a| ás i ny i|atkozat a| áír ástú vál I a l i a a l een dő bér | ő.

Fe[e|os: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatoja
Határido: 20l5. februáľ l6.
A döntés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érinto döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2015. január 23.

hiľdetotáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács Ottó
ugyvezető igazgatő

KÉszĺľprľp: KISFALUKFT

LpÍRrn,: Szłei GeRcpl-y REFERENS Uw \*
PÉtĺzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL /Nev lcÉNypI-,IGAZc.LAS: ?a---+ l.- f
Joc I KoNrR oLr: (hr(-'--
-tu.

ELLeNoRlz.ĺ'p:

Dn. KovÁcďG,ąsnlpll-ł
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DnNłon-RlvĺÁN EoIN,ą ĺ.lj i:
JEGYZO VÁnoscl.zoÁl ES PENZÜGYI BlzorrsÁc ELNÔKE


