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Tisztelt Váľosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyĺ Bĺzottság!

I. TényállĺĹs és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonát képező Budapest VIII., 35604t0tV2 he|yrajzi számon nyilvĺíntaľtott, a
Budapest VIII., Kis Stáciĺó u. 5. szám a|atti,2S m2 alapteľületiĺ, utcai bejáratű, pinceszinti nem lakás
célú helyiség béľlője volt a Yźtrosgazdáĺlkodási és Pénzügyi Bizottság 32312014. (nI. 24.) szźmtl
hatáĺozata a|apján a Jőzsefváĺosi Romĺán onkoľmányzat a 201'4. július 04-én kelt, a nemzetiségi
önkorményzat megbizatásának lejáľtáig szóló hatráľozott idejű bérleti szerződés a|apjźn, raktźnozás
cé|1ára.Azngat|an-ĺyi|vźntartźtsbanľaktĺárbesorolássalszeľepel.

A Józsefuráľosi Román onkoľmányzat megbízatźsa 2014. októbeľ |2-én jár:t |e, azőtajogcím nélkül
haszná|j a a he lyiséget.

A vízőrźs helyiség utźn az onkormányzat közös költség ťrzetési kötelezettsége:
3.800'- Ft/hó.

A Józsefuáľosi Román onkormányzat źútal- ťlzetett nettó havĺ használatĺ díj: 5.ó25,. Ft. A
hasarálónak nyitvźntartźlsunk szerint 2015' április 30. napjáig bruttó 46,954,- Ft haszľrálati díj és
késedelmi kamat tartozása v an.

A Józsefrĺáľosi Romĺán onkoľmrányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.;
adőszátma:I6924I90-2-42; képviseli: Dľ. Dady Kálmĺín elnök) a fenti címen lévő helyiség további
bérlésére kérelmet nýjtott be a Kisfalu I(ft-hez, az e|oző bérleti szeľződésben szereplő feltételekkel,
azaz 5.625,- Ft bérleti díjon. A szükséges iratok becsatolásra keriiltek.

A Kisfalu Kft. megkereste a kertiletben |évő nemzetiségi önkoľmányzatokat (bolgrár' romą görög,
lenryel, német, öľmény, szerb, szlovák, ukľán, ruszin), hogy a Józsefuĺ{rosi Román Önkormányzat
áůta|hasnźllt, Budapest VIII. Kis Stáció u. 5. szím alatti önkormźnyzati tulajdonú helyiség további
bérlésével kapcsolatban van-e kifogásuk' Megkeresésünkre a Jőzsefvátosi Roma onkormĺányzat
javasolta a fenti helyiség további bérlését a Józsefuárosi Romĺán onkoľmanyzat részére. A többi
nemzetiségi önkormányzatnak kĺ'ildött leveliink visszaérkezett ,,nem keľeste'' jelzéssel.

A Grifton Propeŕy Kft. által 2014. február I4^-én készitett, és 2015. februríľ 09-én akfrn|izált
értékbecslése szerint a 35604l0/N2 tlrsz-tl, 25 m" alapterületÍĺ, utcai bejáľatu pinceszinti nem lakás
célú helyiség foľgalmi éľtéke: 1.700.000'. Ft.

A béľleti díj megźi|apítása a nyilvĺántaľtĺási érték 100 %-źľrak figyelembe vételével kerül
megállapítĺásra. Az utcai, pinceszinti helyiségben végezett raktźtr tevékenységhez tartoző bérleti
dijszorzó 6 %o, azaz aszńmított nettĺí havi béľleti díj iisszege: 8.500'. Ft.

Javasoljuk fenti címen lévő helyiség újbóli bérbeadását hatźtrozotíidőtzrtamra a Józsefvátosi Romĺán
Önkormanyzat részére a nemzetiségi önkormrányzat megbizatásának |ejźatáig ľaktĺár cé|jéra 5.625,-
Fťhó + Afa bérleti + közüzemi- és ki'ilön szo|gáůtatźsi díjak összegen' azzal,hogy amennyiben a k<jzös

költség magasabb összegre emelkedik, mint az inflációval emelt bérleti díj összege, a béľleti dij a



közös költségnek megfelelő összegre megemelésľe keľül. A bérleti szerzőďés megkötése előtt a

Józsefuráľosi Roman onkoľmanyzatnakahaszĺrźúati díjhő1ľralékźn ki kęll egyenlítenie.

Azért javasoljuk az 5.625,- Ft/hó + Áfa osszegrí bérleti díj megállapítĺásá! mivel a kérelmező bérleti
d(j ajĺánlatot tett,továtbbáhelyi nemzetiségi közĹigyeket lát el.

tr. A beteľjesztés indoka

A helyiség újbóli bérbeadásáhozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|fua a Tisztelt
Bizottság jogosult.

m. A döntés célja' pénzĺigyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség további bérbeadását a Józsefrárosi Román Önkoľmányzat kére|mezo
részére,mivel a béľbeadĺásból befolyó bérleti dij fedezi az onkoľmanyzatkozös költség ťlzętési terhé!
továbbá a helyiség karbantartása biztosított.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkoľmányzat,kiadásként havonta közös költség fizetési
kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség ál|apota a kihaszrálatlanság ideje alatt műszakilag
folyamatosan romlik.

A bérbeadás kedvezően befolyásolja azoĺlkormźnyzatz}Is. évi béľleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadĺísa pénzijgyi fedezętet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormźnyz-attulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gźió helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szćńő 35/fO13. (VI. 20.) szźmű Budapest Józsefüáros onkoľmrányzati rendelet (továbbiakban:

Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatĺáľozott fe|adat. és hatráskör megosztás szerint _

önkoľmrányzati béľbeadói döntésľe aYárosgazđálkodási és Pénziiryi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LxxVItr. törvény 38. $ (1) bekezdése énelmében a felek a helyiségbér összegében

szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéről a

béľlő kiválaszttĺsa sorián kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmanyzat részétő| töľténik az

ajźnlattéte|, a helyiség bérleti díjának métékét a Kt. hatiáľozatźban megállapított bérleti díjak alapjĺán

kell meghatĺáľoani. A haüáskörľel ľendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-
testtileti hatÁĺozatbanfoglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti dij ajránlatot tett.

A 248lfoI3. (VI. 19.) szálmű Képviselő-testiilet hatáĺozatźnak II. fejezet 7. pontja értelmében a

helyiségbér aĘapjźu| a helyiségeknek a jelen hatiáľozat és a Kt. más hatźtrozata szerint akfia|izźit
beköttözhető forgalmi éľték szolgál. A 8. pont alapján helyiségben végezľri kívant tevékenység

figyelembe vételével történik a béľleti díj meghaüáľozása, ane|y a|apjétn az utcai pinceszinti

he lyiségben a r aktźt ozźsi tevékenysé ghez tartoző szor ző 6 %o.

A 24. pont értelmében a ťĺzetendo nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint

az onkoľmányzat źůtaltźrsashźz;i közös és eryéb költségként kifizetett összeg.

A Képviselő-testiilet 248/2013. (VI. 19.) száműhatÁrozatźtĺak VII. fejezet 31. pontja éľtelmében a

bérleti díj mértékéľől, és megťlzetésének ütemezéséľől, vary bĺáľmilyen más bérleti díjat érintő

kérdésben bérbeađói dö'ntésre van sziikség a bérbeadással megbízott vagyonkeze|o szervezet
javaslatĺíra az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbęadói jogokat gyakorló szervezete dönt.

A Rendelet 14. s (2) bekezdés a|apján a bérlő a bérleti szeruődés megkötését megelőzően köteles a

bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint a 17. $

(4) bekezdés aĺapjĺán közjegyzo előtt eryoldalú kötelezettségvźú|a|źtsi nyilatkozatotalráúľĺri.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség újbóli béľbeadásával kapcsolatos

döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). sámú Yáĺosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźlrozat:



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogr:

I.) hozzójórul aBudapest VIII., 35604l0IN2 he|yrajzi számon nyilvĺántaĺott, Budapest VIIr., Kis
Stáció u. 5. szám alaÍt ta|áihatő, 25 m a|apteru|eťú, önkoľmĺányzati tulajdonú, utcai bejaľatu,
pinceszinti nem lakás célú helyiség újbóli béľbeadĺásához a Jónsefuáľosi Román Onkoľmányzat
tészéte hatźrozott időtaľtamrą a nemzetiségi önkoľmányzat megbízatźtsának lejĺáľ&áig, raktaľ
cé|jźra 5.625,- Fďhó + Áfa bérleti + köaizemi- és külön szolgáltaüási díjak összegen, a,',a|,how
amennyiben a közös költség magasabb összegre emelkedik, mint az inflációval emelt bérleti díj
ŕisszege, a bérleti díj a köziis kĺiltségnek megfe|elő összegre megemelésre keľĺil. A béľleti
szprződés megkötésének feltétele, hogy a Józsefuiáľosi Romĺán onkormĺányzat a fennálló hasnlźlati
dfi és késedelmi kamat hźLta|ékát kie gyenl ítse.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Haüáridő: 2015. május 1 8.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a bérleti szerződésben kösse ki, hogy a bér(ő a helyiség elektromos
źranhaszľlát|atźtra a kcizĺlűszolgáltatóval köteles szolgáltaüási szerzódést kötni, és azt bemutatni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatĺáridő: 2015. május 18.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźroz'at szerinti bérleti szerzodés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy
az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljrára szo|gźůő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szs|ő 3512013. (u. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $
(2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|apjánközjegyző előtt egyoldalú kötelezęttségvállalási nyi|atkozat a|áńräsźtvźi|a|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft.. ugyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. junius 30.
A döntés végrehajtásátvégzó szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjrára

nem indokolt

Budapest, 2015. május 11.

hiľdetőtĺáblán honlapon

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i igazgatő
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