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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az tnkoľmáĺyzat tulajdonát képezi a Budapest VIil. keľület, 35405t0tN68 helyľajzi
számon nyilvrántaĺott, természetben a Budapest VIII. keľület, Baľoss a. 122. szám a|atti,
79m2 alapterületú, utcai bejáratú', foldszinti nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-
nyilvántartásban üzlethelyiség besoľolású.

Avízőtás helyiségľe az onkormányzatközös ktiltségfizetési kötelezettsége: 17.318,- Ft/hó.

A Kisfalu Kft. ÖnkormányzatiHázkezelo Irodája a fenti helyiséget 2012. május 3l-én vette
birtokba. A biľtokbavételi jegyzőkönyv és a Grifton Pĺoperty Kft. éľtékbecslése szerint a

helyiség ajtói, ablakai, a kialakított galéria, a padozat és a falak állapotának figyelembe
vételével összességében közepes múszaki állapotű, (3) besoľolású, ľendeltetésszeriĺ
haszĺáIatra az elektromos hálózat javítósa utón aka|mas. A helyiségnyíIászárói portá|jafém
redőnĺlyel védett.

A PATRONUS Rendezvényszervező KÍt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. I2. fszt.
9., Cégtregyzékszáłm: 0I-09-970996; adőszám: 23552704-2-4|; képviselője: Bartal Edit
ügyvezető) bérbevételi kérelmet nffitott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség táro|ás,
raktáłrozás és saját forga|mazásű büfétermékek előkészítése cé|jára torténó bérbevétele
kapcsiín. A kérelemhez szfüséges iratok (a|áírási címpéldany, cégkivonat) becsatolásra
keľültek. A kéľelem béľleti đíj ajálnlatot nem tartalmaz.

Az ngyfé| kéĺe a bejárati ĺyí|ászátő poľtál és az ďlhoz kapcsolódó rács cseľe költségének
béľIeti díjban történő elszámolását. Kérte továhbá, hogy a fenti helyiségben a béľbeadást
megeLózóen éľintésvédelmi felülvizsgálat kerüljön e|végzéste.

A kéľelmező a nyíIász,árő ráccsal tĺjrténő megerősítése kapcsán bemutatta a teleptilésképi
bej elentési elj ĺáľásban kiadott igazolást.

A béľlő a bekért árajáĺ|atok alapjánbérbeszámítási kéľelmét a költségek mértékére tekintettel
a redőny ľácsra történő cseréjéľe módosította, és egyrittal benffitotta az áĺajátn|atot, amely a

portálok ráccsal történő biztosításának k<iltségeit tarta|mazza, ĺettő 151.000,- Ft összegben,
mivel az ajźnlattevó áfa mentes váila|kozás.



A Kisfalu Kft. elvégeztette a helyiségben aZ érintésvédelmi felĺ.ilvizsgá'|atot, amely soľán
megállapítást nyert, hogy a bérlemény elektľomos lĺráilőzata nem felel meg aZ éľvényben
1évő..szabvrányoknak. A kijavítási munkák költségei bruttó 200.000,- Ft osszeget terľrének ki.
Az onkormányzatiHázkezelő koda a költségek bérleti díjban történĺĺ elszámolását javasolja.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|ő kodája a beadott árajźn|at a\apján abejárati altóra
felszerelhető rács vonatkozásában bruttó |9I.7]0,- Ft (nettó 151.000,- Ft + 40.770,- Ft Áfa;,
az elektľomoshálőzat felújítása kapcsán bruttó 200.000,- Ft (157.480,- Ft + 42.5fO,- ft Áfa)
ö s s ze g el s zámol ás átt a tett j avasl atot az alább i r ész|etezés at apj an :

fix rács gyártása, felszeľelése

nyitható úĺcs gy áttálsa, felszerelése

zárbetét beszerelése kulcsokkal

elektľomos hálózat fef íiítása

57.000,- Ft

80.000,- Ft

14.000,- Fr

157.480.- Ft

osszesen nettó

eta
308.480,- Ft

83.290.- Fr

osszesen bruttó 39I.770.-Ft

A Grifton Pľoperty Kft. által 2013, októbeľ Zĺ-énkészített,2015. máľcius 04-én aktualizá|t
értékbecslés szeľint a helyiség forgalmi értéke.. 11.180.000,. Ft. A kérelemľe történő
bérbeadás esetén a tárolás, raktározás, előkészítés tevékenységhez tartozó bérleti đíj szorző
8 %o, az így számított havi béľleti đíj 74.533,. Ft/hó + Áfa.

Ú3 borueaaásná,| a Képviselő-testület 248ĺ2oI3. (VI. 19.) szátmú'határozatźnak 8. a) pontja
éĺelmében az üres, legalább 24hóĺapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén
a bérleti díj önkoľmźnyzatí,érdekből legfeljebb 50 vo-kaI csökkenthetó, az így csökkentett
bérleti díj:37.267,.Ftllnő + Afa.

A benyújtott iľatok alapján megállapítható, hogy a kételmező a nemzeti vagyonróI szőIó
}OII. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|átható szervezetÍtek minősül'
Az opten Cégtár tanúsága szeint a társaság ellen végrehajtási-, csőd- és felszámolő'si eljárás
nincs folyamatban, adóbevallási kötelezettségének 20L2-ben és 20L3-barl eleget tett.

Javaso|juk a fenti helyiség bérbeadását a PATRONUS Rendezvényszervező KÍt. részére,
tárolás, raktálrozás, és saját forgalmazású' büféteľmékek előkészítése cé|játa, határozott
időtaĺtamĺa, łoLg. decemĹer Et-ie sz.l73,. Ftĺhő + Áfa bérleti + kozizemi- és külön
szolgá|tatási díj ak os szegen.

Javasoljuk a számított béľleti díjnak csak 30 Eo-a| tłĺrténő csökkentését, tekintettel ana, hogy a
helyiség t<jbb, mint két éve üresen á||, azonban a bérlőnek jeleĺltős áLta|akítási munkálatokat
tevékenységevégzése cé|jábő| nem kellelvégeznie, mert azingat|ankialakítása mindezt eleve
lehetővé teszi.

Javasoljuk a Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|ő hodája által javasolt, abérbeadót terhelő
bruttó 3gI.71O,- Ft (308.480,- Ft + 83.f9O,- Ft Áfa) felújítási költség bérleti díjba If hónap
a|att torténó beszámítását, és a bérbeszőtmítási megállapodás megkötését a PATRONUS
Rendezvényszewező Kft-vel, amennyiben akére|mezó a megá,l|apodás megkötését követően
a felújítási munkákat e|vé,gzi és a benyrijtott számlák alapjan az onkoľmányzatiHázkeze|o
Iľoda leigazolja a teljesítést.



II. A beterjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz és a bérbeszámítás engedéLyezéséhez bérbeadói
döntés sztikséges, amely döntés meghozatalára aTisztelt Bízottság jogosult.

III. A döntés célja, pénziigyĺ hatása

Amennyiben a helyiség béľbeađásďhoz, valamint a bérbeszőtmítáłshoz az tnkormányzat
hozzźĄáĺal, úgy a bérlő elvégzí abérbeadóra vonatkoző felíjítási munkákat, növeli a helyiség
értékét, illetve abérbeszálmítási időszak letelte utan béľlő a tevékenységének végzése közben
hosszú távon folyamatosan fizetí a béľleti díjat, amely bevételt jelent a tulajdonos
onkormĺínyzat számźlra, a közĺis köItség fizetésí kötelezettség mellett.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is kĺjzos
költség fízetési kötelezettség teľheli és a jó műszaki állapotú helyiség áI|aga romlik.

A döntés pénzigyi fedezetet igényel, amely az onkormányzat 2015. évi költségvetésben a
It6o2 _ Helyiség bérleti díj béľbeszáłmítás címen rendelkezésre á11.

Ahatőtrozati javaslat elfogadása af0I5. évi bérleti díj bevételt pozitívanbefolyásolja.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet ĺsmertetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számú, rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a
rendeletben meghatáľozottfeladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadőí
döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésĹikľe vonatkozó egyes szabályokĺól
szőIő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éĺtelmében a felek a helyiségbér
osszegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak
mértékérő| a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat
részérőI történik az ajźnlattéteI, a helyiség béľleti díjának mértékét a Kt. határozatáłbarl

megáIlapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a

bérbeadói dĺjntés meghozatalakor a képviselő-testületi hatáĺozatban foglaltaktól csak akkor

téľhet el, ha akérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 248l?0I3. (VI. 19.) számlihatározatának II. fejezet 7. pontja éľtelmében

a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szeńrlt

aktualizáit bekoltözhető foľgalmi érték szolgá,i.. A'hatfuozat 8. pontja alapján a helyiségben
végezní kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, a

trárólás, ruktározás, és saját fotgalmazásri büfétermékek előkészítése tevékenységheztartozó
szorző 8 7o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a lęendő béflő a bérleti szerzódés megkötését

megelőzően köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként

megfizetni, valamint a L7. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú

kotelezettségváI|a|ásínyilatkozatot"a|áími.

A Rendelet 41. s (1) bekezdése értelmében, ha a bérlő elfogadja a jelen fejezetben foglalt

feltételeket és a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hozzájáru|, a rendelet hatá|yba

lépése után elvégzett munká|atokat, a bérbeadót terhelő munkálatok kĺiltségét a bérlő

bészámíttathatja ahelyiség bérteti đíjába a bérbeadó szervezettelkötött megállapodás alapján.

A bérbeszámítás ítjźn- érvényesíthető tényleges (igazolt) költségek elfogadásáľól a

Váľosgazdálkodási és Péĺzigyi Bizottság dönt. A (2) bekezdés a) pontja a|apjarl a

Városgazdálkodási és Pénzügyi bízottságjóváhagyásával a bérbeadó szervezet és a bérlő



munkálatok műszaki tartalmátróI, a vźttható költségeirőI, a beszámíthatő köItségek
legmagasabb mértékéről és időtaĺtamáró|, valamint a munkálatok elvégzésének határidejéről
íľásban megállapodik. Ezen paragrafus h) pontja értelmében a bérlő a bérleményben elvégzett
munkálatokat továbbszámlázza a bérbeadó részére. A Rendelet 42. $ (1) bekezdése
éĺelmében a béľleti díjba beszámítható költségeket úgy kell meghatźrozni és havonta levonni
a bérleti díjból' hogy a munkálatok e|végzése után fizetendő béľleti díjba beszámíthatő
költségek a munkálatok befejezésétől szátmítva _ ha a Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi
.Bizottság másként nem dcjnt _ az alábbiak szerint téľüljenek meg a bér|ó számáľa, Íigyelembe
véve, hogy a megáilapodás időtartama nem taľthat tovább a bérleti jogviszony lejálratánáI,
gazdaságí társaság és egyéni vállalkozó béľlő esetében legfeljebb 4 év a|att.

Fentiek alapjĺán kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti
helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú' Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság űgy dönt, hogy

L.) hozzlújáruJ a Budapest VIII., 35405l0lV68 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest YIII., Budapest VIII., Baross u. I22. szám alatt ta|á,Ihatő, 79 m2

alapterületű, üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejráľaĺí fcjldszinti helyiség
bérbeadásához határozott időre 2019. december 3I. ĺap1áig, a PATRONUS
Rendezvényszervező Kft., részéte táľolás, ľaktáľozás, és saját foľgalmazású
biiféteľmékek előkészítése cé|jfua, 52.|73,. Ft/hó + Áfa bérleti + kozüzemi- és külön
szolgáltatáłsi díj ak ös szegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Határidő: 2015. máľcius 30.

f; hozzá,járul továbbá a PATRONUS Rendezvényszervező Kft-vel töľténő bérbeszámítási

megállapodás megkötéséhez a bérbeadóta tartoző felújítási munkák (fix rács gyártása,

felszeľelése; nyitható rács gyártása felszerelése; zźľ:betét beszerelése kulcsokkal, az

elektľomos hálőzat felújítása) költségének béľleti díjba 12 hýnap alatt torténő

bérbeszámításhoz bruttó 39I.77O,- Ft (308.480,- Ft + 83.290,- Ft Afa) összegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a bérlo a felújítási munkákat e|végezze és a benffitott számlák

alapjána Kisfalu ĺ<ft. onkoľmányzatiEázkezelő Irodája leigazo|ja a teljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: 2015. március 30.

3.) hozzájáłultovábbá ahatźrozat}.poĺtja szerinti felrijítási munkálatok elvégzéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Határidő: z0I5. március 30.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szeľinti béľleti szerzódés megkötésére, amelynek

feltétele, hogy az Önkormaĺryzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáIó helyiségek

bérbeadásának feltételeiről szóló 35lfOL3. (VI. f0.) számí Budapest Józsefvárosi
Önkormányzati rende\et 1'4. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvađék megfizetését, valamint a 17. Š (4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalli

kötelezetts égv á|Ialási nyi l atkoz at a|áít ását v á|IaLj a a l eendő b érl ő.

+



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatő
Határidő: z0I5. május 31.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáłrozat szeľinti bérbeszámítási megállapodás megkĺitésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hatráľidő: 2015. április 30.

A d<intés végľehajtásátvégzo szetvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét éľintő dcjntések esetén javaslata akozzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20t5. márcíus 23.
lz-r'
Kovács ottó

v agy oÍIgazdálko d ás i igazgatő

KÉszÍľBrrB: Klsľ'ru-uKľľ.
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Dr, Ballą Katalin
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Darq,łoe.-RIMÁN EDnĺ,ą.
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