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Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest vlil. kerůilet, Német u. 1.0. szám a|atti,
34913ĺ0lN1'9 hrsz-ti, utcai bejáratú, földszinti, 64 m2 alapteľületrĺ nem lakás célú helyiség,
amely az ingatlan nyilvántartásban iroda besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormáĺyzatí Házkezelo Iľodája a fenti helyiséget 20II. szeptember 07-éĺ
vette biľtokba. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanrisága szerint a helyiség jó műszaki állapotú,
(4) besorolású, rendeltetésszerĺi használatra alkalmas.

A vízőrás helyiségre az onkormányzat közös költségfizetési kotelezettsége:
|8.496,. Ft/hó.

Kaszanitzky Anna egyéni vá|la|kozó (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 78. 3 em. 27.:

nyilvántartási szám: f2082080 ađószátm 60683168-I-42) k&elmet nyíjtott be a fenti
helyiség láłmpakészítő múhely cé|jára történő bérbevételének ügyében. A kéľelemhez
szĹikséges iratok becsatolásra kerültek, a kéľelem bérleti díj ajánlatot nem tartalmaz.

A helyiség az lngatlanvagyon-kataszterben nyilvántaľtott becsült forgalmi étéke:
10.533.000,- Ft. A béľIeti díj meghatőrozása a forgalmi érték 100 %o-nak figyelembevételével
kerül megá||apításra. A helyiségben folytatott múhely,tevékenységhez taľtozó bér|eti díj
szorző 6 7o, azígy számított béľleti đíj 52.665'. Ft/hó + Afa.

A legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a béľleti díj
önkormányzati érdekbőt Iegfeljebb 50 vo-kal csĺjkkenthetó. Az így csökkentett nettó havi
bérleti đíi 26.333,. Ft.

Javasoljuk a bérleti díjnak csak 30 vo-ka| történő csökkentését, tekintettel a helyisée jő
miiszaki áIlapotfua. A30 %o-ka| csĺjkkentett bérleti đíj36.866,.Fanő + Afa.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadásátKaszanĺtzky Anna egyénĺ vállalkozó
tészérelámpakészítő műhely cé|jára,határozat|an időľe, 30 napos felmondási idővel, 36.8ó6'-
Ftmő + Afa béľleti-, kozuzemí és különszolgáltatási díjak összegen.



II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadásőů:roz bérbeadói döntés szfüséges, amely döntés
meghozata|ár a a Tisztelt B izottság j ogosult.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező tészére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe
adásából befolyó bérleti díj fedezné az tnkormányzat közös költségét, és plusz bevétele is
szátmazna, továbbá a béľlő a helyiséget karbantartaná, annak áIlaga nem romlana tovább.
Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös
költség fizetési kötelezettség teľheli.

A hatátrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 2oI5. évi bérleti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénz:jgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ köľny ezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gá'|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI. 20.) számú' ľendelet 2. $ (1) bekezdése éĺtelmében aKt. _ a
ľendeletben meghatáĺozott feladat- és hatásk<jr megosztás szeľint _ önkormányzatibérbeadői
d<jntésrę a Y árosgazdálkodási és Pénzi.igyi B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikĺe vonatkozó egyes szabályokĺól
szóLő L993. évi LXXVilI. tĺirvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti
díjának méľtékéről a bórlő kiválasztása során kell megállapodni. Ameruryiben az
onkoľmanyzat részérőI torténk az aján|attétel' a helyiség bér|eti díjanak mértékét a
Képviselő-testület határozatáłban megállapított béľleti díjak a|apjźn kell meghatározni. A
hatáskcirrel rendelkező bizottság a bérbeadói dontés meghozatalakor a képviselő-testületi
hatźľozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha akére|mező béľleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 248/2oI3. (VI. 19.) számú'határozatának II. fejezet 7. pontja éľtelmében
a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatáttozat és a Kt. más határozata szerínt
aktuaLizált beköltözhető foľgalmi érték szo|gőĺ|. A' hatátrozat 8. pontja a|apján a helyiségben
végezrĺi kívant tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatźrozása, a
múhely tevékenységheztartozó szotző 6 7o.

A Képviselő-testület határozatának 8. a.) pontja értelmében az ĺires, legalább 24hónapjanem
hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetében a bérleti díj önkormáĺyzati érdekből
legfelj ebb 50 vo -kaI csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (f) bekezdés alapjan a leendo bér|o a bérleti szerződés megkötését
mege|ózoenköteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként
megfizetni. valamint a L7. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat ot aIáími.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dontését meghozni szíveskedjen.

HatározatÍ javaslat

z0Él. (.......). számú'Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Viírosgazdálkodási és PénzügyiBízottságúgy dönt, hogy
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1.) hozzáĄárul a Budapest VIII. keľůilet, 34913l0lV|9 helyrajzi számon nyilvántaĺtott,
Budapest vlil. kerůilet, Német u. 10. szám alatt elhelyezkedő, 64 m2 alapteľĹilettĺ, üres,
önkormanyzati tulajdonú, utcai bejáratú', fĺjldszinti helyiség bérbeadásrához határozat|an
időre 30 napos felmondási idővel Kaszanitzky Anna egyéni vállalkozó tészéte, mrĺhely
tevékenység céIjáta,36.866'. Etĺhó, + Afa béľleti + kozuzemi és külön szolgáltatási
díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatő

Határidő: 2015. mĺĺľcius 30.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatátozat szeľinti bérleti szerzodés megkötésére, amelynek
feltétele , hogy az onkoľmányzat tulajdonáb an áIIó nem lakás cé|jára szo\gátó helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VL 20.) szálm(s, Budapest Józsefváľosi
onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezđése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a L7. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezetts é gv á|Lalási nyi latko z at aláír ás át v ál lalj a a leendő b ér|ő .

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatő
Hatáľidő: 2oI5. május 31.

A döntés végrehajtásátvégzo szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő đĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2015. március 23.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i igazgatő
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