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Tisztelt VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 35709l0lN7 he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII., Práteľ u.34. szám (Nagýemplom utca fęlöl, van a bejáľat) a|atti,32 m2 alapteľületű,
utcai és udvari be1árattl, ťoldszint és galéria ľészből áIló nem lakás célú helyiség, ahozzáhrtozokozos
tulajdonban lévő X. számú WC haszná|atávaI. Az ingat|an-nyi|váftarttlsban egyéb besorolással
szeľepel.

A Kisfalu Kft. onkomźtnyzatiHázkeze|ő Iľodája a helyiséget 2013. november 14-én vette biľtokba. A
binokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség felújítandó (nincs viz-, és gáz), a villanyóra
leszerelésre került' (1) besoľolású' jelenlegi á||apotában ręndeltetésszeruhasználatra nem alkalmas.

Avizórás helyiség :után az onkormányzatkozös költség fizetési kötelezettsége: 14.308,- Ft/hó.

A Gastľo-Guaľd Bt. (Cg: 01-06-312|35; székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány IlB' I. I7.;
adószám: f844I874-2-42; képviselő: Horváth János ĺ'igyvezeto) bérbevételi kéľelmet nyrijtott be a
Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség ra|<táĺozás cé|jára töľténő bérbevétele kapcsán. A szrikséges iratok
(Cégkivonat, Aláirási Címpéldány) becsatolásra kertiltek. A kéľelem bérlęti díj ajánlatot nem
tartalmaz. A kéľelmező megtekintette a helyiséget, annak á||apotával tisńában van, és a helyiséget
rendeltetéss zeru használatra alkalmassá teszi.

A Gastro-Guard Bt-nek a Budapest VIII. Práter v 34' számű épületen belül van egy önkormányzati
tulajdonú (hľsz.: 3570910lN5), 30 m" alapteľületrĺ ľaktáľ béľleménye. A helyiségre hátraléka nem áll
ferľr.

A benyújtott iratok a|apján megá|lapítható, hogy a kére|mező a nemzeti vagyonról sző|ő 201I. évi
CXCVI. töľvény 3.$ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szeľvezetnek minősül. Az opten Cég!ár
tanúsága szeľint a táľsaság ellen csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban. A társasági
adóbevallási kötelezettségének 2017 ., 2072, és 2013 . évbęn rendben eleget tett.

Az Avant.Immo Kft. 2015. máľcius 18-i értékbecslésę szerint a helyiség becsiilt éľtéke: 4.280'000,- Ft.
A helyiség béľleti dija aforga|mi érték |00 oÁ-ának figyelembevételével, a helyiségbenvégeznikívánt
tevékenységhez (rakĹár) tartozó 8 %-os szorzőva| számított havi nettó béľleti díj: 28.533,- Ft.

Az üres legalább 72 hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a béľleti díj
önkormányzati éľdekből legfeljebb 30%o-ka| csökkenthető' Azígy csiikkentett nettó havi bérleti díj:
19.973,-Ft.

Javasoljuk a ttrgyi helyiség Gastro-Guard Bt. részére töľténo béľbeadását ra\đ.áro?ás cé|jára,
határozoÍt idóre 20|9. decembeľ 3I. ĺapjáig, a csökkentett díjon, azaz |9.973,- Ftlhő + Áfa bérleti +
közizemi és kĺilönszo|gá|tattsi díjak összegen' tekintettel a helyiség rossz állapotára.



il. A beterjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely dontés megbozata|ára a Tisaelt Bizottság
jogosult.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A helyiség mielőbbi bérbeadásábólbefolyó bérleti dl1fedezĺé az Önkormárryzatközos költség fizetési
köte|ezettségét, és plusz bevétele is származna. A bér|ó a helyiség felújításáľól és kaľbantar1ásáról
gondoskodna.

Amennyiben nęm adja bérbe a helyiséget az Oĺlkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
fizetési kotelezettség terheli, és a helyiségá||aga tovább ľomlik, valamint fennáll a lehetőség, hogy
illetéktelen személy bęköltözik.

A döntés pozitivatbefolyásolja az onkormányzat2OI5. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnigyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabálý köľnyezet

Az Önkoľmányzat tulajdonában áltó nem lakás céljáľa szo\gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľő|
sző|ő 35lfO13. (VL fO.) számí Budapest Józsefuáros onkormányzati ľęndęlet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a ľendeletben meghatározott fęIadat- és hatáskor megosztás szerint -
önkormányzati béľbeadói döntésre aYárosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérlętére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LxXVm. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 4. $ (2) bekęzdése értęlmében bérbe adható a helyiségben folytatni kívánt tevékenység
cé|járaá|lapotánźi fogva haszná|hatat|an helyiség is, ha a rendeltetésszeruhasználatľa való alkalmassá
tételét a bérlő vźil|alja,

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának mértékéľol a
béľlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| töfténik az
ajánlattéte|, a helyiség bérleti dijának mértékét a Kt. hatarozatábaĺ megállapított bérleti dijak aIapján
kell meghatźrozni. A hatáskörrel ľendelkezőbizottsźrya béľbeadói döntés meghozata|akoľ a képviselő-
testületi határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kéľe|mezo bérleti dij ajánlatot tett.

A 24812013. (VI. 19.) számű Képvise1o-testület határozatáĺak II. fejezet 7. pontja ételmében a
helyiségbér a|apjtnl a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktla|izá|t
bek<jltözhető foľgalmi érték szolgál. A 8. pont alapján helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembe vételével történik a bérleti díj meghatározása, amely alapján a helyiségben a raktározási
tevékenységhez tarloző szorző 8 oÁ'

A Képviselő-testület 8. a.) pontja értelmében az üres legalább |2 hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja
nem hasznosított nettó 25 MFt alatti helyiség esetében a béľleti díj önkormányzati éľdekból legfeljebb
3 0 oÁ-ka| c sökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźtn a leendő béľlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen 

H aűrozatijavaslat

.év. (...hó'...nap). számú Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy



I.) hozzájárul a Budapest VIII., 35709l0ĺN7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.,
Pľáteľ u.34. szźlm alatt elhelyezkedo,3f mz alapterületrĺ' tiľes' önkormányzati tulajdonú' utcai és
udvari bejáratta| is rendelkező földszinti helyiség béľbeadásáhozhatźĺrozottidőre,f0|9. decembeľ
3I. napjáig, a Gastľo-Guaľd Bt. részére, raktźr cé|jára, t9.973- Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi-
és ktilön szolgáltatási díjak összegen, amerĺryiben saját költségen vállalja a helyiség
ľendeltetéss zeru használatľa alkalmassá tételét.

Felelős: Kisfalu Kft üryvezető igazgatő
Hatáľido: 2015.ápn|is24.

2.) abér|ő a bérleti jogviszony időtartama alatt béľbeszámítással nem élhet a megállapodásban vállalt
felújítások tekintetében, továbbá az á|ta|a eszközölt beruházások ellenéĺékét az onkormányzattő|
semmilyen jogcímen nem kovetelhęti a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: 2015. ápn|is f4.

3') felkéri a Kisfalu Kft{ a határozat I. és 2, ponda szerinti bérleti szerződés megkotéséľe, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źi|ő nęm lakás cé\jára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számu Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzati
ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťtzetését,
valamint a 17' $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat
a|áirásttvá||a|ja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgaÍő
Hatáľido: 2015. június 30.
A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfa|u Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslata a közzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. ápľilís 20.

Kovács Ottó
v agy ongazdálkodás i i gazgatő
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