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TÍsztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vt[., 36427t0tN|9 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest v[II., Somogyi B. u. 10. szám alatti,83 m2 alapterületű, utcai bejfuatú, pinceszinti nem
lakás célú helyiség, amely az ingatlan-nyi|váłntartátsban raktár besorolással szerepel.

A Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. a helyiséget 2005. augusztus 18-án vette birtokba. A birtokbavételi
jegyzőkonyv tanrisága szerint a helyiség felújítandó állapotú, (2) besoľolású, raktározási cé|ra
rendeltetésszera használatra alkalmas.

A vízótás helyiség után az onkormányzat kiizös költség fizetési kłitelezettsége:
21.616,. Ft/hó + f.f4I,- Ft (célbefizetés 2015. május 31. napjáig), összesen: 23.857,. Ft/hó.

A Főnix MMI Színhán és Művészeti Míĺhely Egyesület (Nyilvántaľtásba vételi szám: Pk.
6o387lfo08; székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 53. I. 1.; adószám: 18264935-I-43; képviselő:
Bicskei Kiss László elnök) béľbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség színházi
díszletek raktáłtozása cé|jára történő bérbevétele kapcsán. A bérbevételi kérelmében kéri a helyiség
miĺszaki á'||apotára tekintettel a béľleti díj kĺizös költség osszegén toľténő megá||apítźlsát. A szükséges
iratok becsatolásra kerültek.

A Gľifton Property Kft, f0I2. május f5-énkészített, és 2015. februá,'r 04-én aktua|izá'|t értékbecslése
szerint az utcai bejáratú, pinceszinti nem lakás célú helyiség foľgalmi értéke: 5.400.000'. Ft. A
helyiség bérleti díja a forgalmi éľték 1,00 vo-ánakfigyelembevételével, azutcai pinceszinti helyiségben
végezni kívánt tevékenységhez (raktározáłs) tartozó 6 vo.os szorzőva| szálmított havĺ nettó béľleti
díj: 27.000'. Ft.

Az tires legalább f4hónapja nem hasznosított helyiség esetében a béľleti díj önkormányzati érdekbol
legfeljebb 50%o-ka| csokkenthető. Azígy csłikkentettnettő havi béľleti díj iisszeg: 13.500'. Ft.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Főnix MMI Színházi és Mtívészeti Miĺhely
Egyesület részéte raktározás cé|jára, batározat|an időre 30 napos felmondási határidő kikotésével, a
mindenkori közös költséggel megegyezó (amely az e|óterjesztés tárgya|ásának időpontjában 23.857'-
Ft/hó, 2015. június 01. napjától fI. 616,- Ft/hó) + Áfa bérleti + közüzemi- és ktilon szolgáltatási díjak
osszegen.

Azért javasoljuk a kére|mezó á'|ta|kért kozös kciltség összegű bérleti díjon történő bérbeadást, mivel a

helyiség jelentős felrijítást igényel, és közel 10 éve hasznosítatlanul áll.

A Főnix MMI Színházi és Miĺvészeti MÍĺhely Egyesületnek tudomásul kell vennie, hogy a helyiség
esetleges fe|(ljításának költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem követelheti'



II. A beterjesztés indoka

A helyiség béľbeadáshozbérbeadói döntés sztikséges, amely döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság
jogosult.

III. A dłintés cé|ja, pénziigyi haüása

Javasoljuk..az üresen álló helyiség bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbeadásból befolyó béľleti díj
fedezi az Onkormányzat kozös ktiltség fizetési terhét. Amennyiben nem adja bérbe ahe|yiséget az
onkoľnr.łlyzat, kiadásként hävonta köňs k<ĺltség fizetési kötelelettsége keletkezik, továbbá a helyiség
műszaki állapota a kihasználatlanság miatt folyamatosan romlik.

A bérbeadás pozitívan befolyásolja az onkormányzatfOIS, évi béľleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyifedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 3512013. (vL 20,) számú Budapest Józsefváros onkormánýzati ľendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt' _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói dĺintésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogošĺtia fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre Vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14' $ (1) bekezdése a|apján űj béńeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a
bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyibęn az onkormányzat részéró| történik az
aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Kt. határo zatában megállapított bérleti díjak alapján
kell meghatározni. A hatráskönel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-
testtileti hatátozatbanfoglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmezőbérleti díj ajánlatot tett.

A f48l20l3. (VI. 19.) szá'm(l Képviselő-testület határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktualizált
bekoltözhető forgalmi érték szolgál. A 8. pont a|apján helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembe vételével torténik a bérleti díj meghatátozása, amely a|apján az utcai pinceszinti
helyiségben a raktározás tevékenységhez tartozó szorzó 6 7o'

A Képviselő-testületi hatáĺrozat 8. a.) pontja értelmében az üľes legalább f4 hónapja, nem hasznosított
nettó 25 MFt alatti helyiség esetében a bérleti díj onkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 ?o-ka|
cs<ikkenthető.

A Képviselő-testületi hatátrozat f4. pontja énelmében a béľleti díj nem lehet kevesebb, mint az
onkormányzatá'|ta| a helyiségre fizetett közös költség összege.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendo bér|ő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

.év. (...hó'...nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági batfuozat..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzájálrul a Budapest VIII., 364nl0ĺN19 helyľajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIil.,
Somogyi B. u. 10. szálm a|att ta|áiható,83 m2 alapterĹiletű, üľes, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejátatú, pinceszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozat|an időre 30 napos



felmondási határidő kikötésével a FőnÍx MMI Színházi és Művészeti Műhely Egyesiiletrészéte,
ra|<tározáłs cé|játa, a mindenkori közös költséggel megegyező (amely aZ elóterjesztés
tárgya|ásának időpontjában23.857,- Ft/hó, 2015. június 01. napjától 2I.616,- Ft/hó) + Áfa béľleti
+ kozüzemi- és ktilön szolgáltaĺási díjak összegen.

2') abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy a Főnix MMI Színhán és Míĺvészeti Műhety
Egyesiilet tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően sem élhet
béľbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem kovetelheti aZ
onkormány zattó|.

3.) a bérleti szerződés megkcitésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonáhan á||ó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35l2OI3. (VI. 2o.) számú Budapest
Józsefváľosi onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfe1elő
óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó e|őtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áĺíĺ ását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Határidő: f0I5' fębruár 16.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺirét érintő dcintések esetén javas|ata akozzététel módjára

Íiz
Kovács ottó

tigyvezető igazgató

nem indokolt

Budapest, foIí. február 4.

hirdetőtáblán honlapon
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