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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismeľtetése

Az Önkoľmźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Béľkocsis u. 29. szám a|atli,
34955t0tV6 hľsz-ú, utcai bejáľatú, pinceszintj,27 m2 alapteľületrĺ nem lakás célú helyiség,
amely az ingat|an nyilvántartásban raktaĺ besoľolással szeľepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő Iľodája a fenti helyiséget 2014. november 24-én
vette biľtokba. A birtokbavételi jegyzőkĺinyv tanúsága szerint a helyiség közepes műszaki
áIlapotű, (3) besorolású, rendeltetésszerú hasznáIatra alkalmas. Gźz a helyiségben nincs, a
flĺtés villannyal megoldható.

A vízőrával rendelkező helyiségre az onkormanyzat kozos költségf,rzetési kötelezetĺsége:
6.160,- Ft/hó.

A Mandakh.Gegee Bt. (székhely: 1083 Budapest, Losonci téÍ 2. 5, em.23.; cégsegyzékszttm:
01-06-788594; adőszém: 25062838-1-42; képviseli: Unurbat Uyanga ugyvezető) kérelmet
nyújtott be a fenti helyiség vaľroda és raktźrozás tevékenység céljrĺľa töľténő bérbevételének
tigyében. A kéľelęmhez szfüséges iľatok becsatolásľa kerültek. A kérelem bérleti đíj ajanlatot
ĺemtarta|maz.

A benyújtott iratok a\apjźn megállapítható, hogy a kérelmező a nemzeti vagyonľól szóló
20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint túIáthatő szervezetnek minősiil,
ellene végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljaľás nincs folyamatban, tarsasági adóbevallási
k<jtelezettségének 2015. évben kell eleget tennie.

A helyiség forgalmi értéke a Grifton Property Kft.2015. jarluár 30-án készített értékbecslése
a|apján: 2.000.000'. Ft. A kérelemĺe tĺjrténő bérbeadás esetén a vanođa és ral<tátozás
tevékenységhez tartozó bérleti díj szorző 6 %o, az így szźmitott havi nettó béľleti díj t0.000'.
F't + Áfa.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását gźzszolgá|tatás nélkül a Mandakh-Gegee
Bt. részérę va:ľoda és ruktáľozás tevékenység céljrára , hatáĺozott időre, 2019 . december 3 l -ig
10.000,. Ft/hó + Áfa béľleti., ktizüzemi- és kiilönszolgáltatási díjak <isszegen.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadástlhoz bérbeadói döntés sztfüséges, amely döntés
meghozatal ára a Tisńelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés céljao pénzügyi hatása
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Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részéte töľténő bérbeadását' mivel a mielőbbi bérbe
adásából befotyó bérleti đij feđezné az onkormártyzat köz<js költségét, és plusz bevétele is
szérmazna, továbbá a bérlő a helyiséget kaľbantartaná, anrĺak źilaga nem romlana tovább.
Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkotmźnyzat, kiadásként továbbra is közos
költség fizetésí kötelezettség terheli.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az oĺlkotmźnyzat 2015. évi bérleti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljaľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźlm'ú rendelet 2. s (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a
rendeletben meghatáĺozott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _ önkormĺányzatíbérbeadőí
dörrtésre a Y álrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeĺĺtésĹikľe vonatkozó egyes szabályokĺól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérlęti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti
díjának mértékéről a bérlő kiváIasztésa sorĺín kell megállapodni. Amennyiben az
tnkormanyzat részéró| töľténik az ajtn|attétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a
Képviselő-testiilet határozatában megállapított bérleti díjak a|apján kell meghatátozni. A
hatáskĺjrľel rendelkező bizottság a béľbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testiileti
hatźnozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kéľelmező bérleti díj ajĺánlatot tett.

A Képviselő-testĹilet 24812013. (VI. 19.) szárĺltlhatfuozatźnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében
a helyiségbér alapjáu| a helyiségeknek a jelen hataľozat és a Kt. más hatźrozata szerint
aktualizźit beköltözhetó forgalmi éľték szo|gáI. A hatfuozat 8. pontja a|apjźn a helyiségben
végezni kívánt tevékenység Íigyelembevételével történik a béľleti díj meghattrozása, a
varroda és a pince szinti helyiségben végzettraktźrozźs tevékenységheztntoző szotző 6 oÁ.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bér|o a bérleti szeruődés megkĺitését
megelőzóen köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a I7. $ (4) bekezdés a|apjźn közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozatotaláíľni.

Fentiek alapjĺín kérem a Tisaelt Yáľosgazđĺálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti
helyiség béľbeadásával kapcsolatos dĺjntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

..év. (...hó....nap). számuVarosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági hatáĺozat:

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáruI a Budapest VIII.' 34955l0lV6 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
WII. keľület, Bérkocsis u. 29. szán alatt elhelyezkedő, 27 m" alapteľĹilettĺ, iiÍes,
onkormźnyzatí fulajdonri, utcai bejératű, pinceszinti helyiség bérbeadásáůloz
gázszo|gá|tatás nélkül hatáľozott időre, 2019. decembeľ 31.ig, a Mandakh-Gegee Bt.
részére, vaľroda és rakĘározás tevékenység cé|jára, 10.000,. Ft/hó + Áfa bérletĺ +
kozuzemi- és kiilĺjn szolgźl|tatási díjak összegen.

2) a bérleti szerzođés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
sztlmu Budapest Józsefuaľosi onkormányzatí rende|et |4, $ (2) bekezdése atapjĺín 3 havi



bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvá||a|ási nyilatkozat a|áirźsát vál'|alja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: 2015. maľcius 16.
A clcintés végľehajtásátvégzo szewezetí egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététęI módjaľa
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2015. maľcius 2.
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igazgatő
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