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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. TényáIlás és a dtintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

I.) 
^z 

onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľtĺ|et, Dobozi u. 7-9. szám a|atti,
35381/0/A/5 hĺsz-ú, udvaľi bejtratű, fiildszinti, 18 m2 alaptertiletiĺ nem lakás céIú helyiség, amely
az ingat|an nyilvĺántaľtĺásban iľoda besoľolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzati Házkezs|ő Iľodája a fenti helyiséget 2015. máĺcius 19-én vette
biľtokba. A bitokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség közepes műszaki állapotu, (3)
be sorolĺású, ľende lteté ss zerťi hasznźtlatľa alkalmas.

A vízőtátval rendelkező helyiségre az onkoľmänyzat közös költség fizetési kötelezettsége:
2,590,- Ft/hó. Célbefizetésként 2016. december 31-ig Fundamenta Lakáskassza megtakarítĺásľa
37o,- Ft kerül befizetésre. Összes en 2.960,- Ft/hó'

2.) Az onkoľmanyzat tulajdonéń képezi a Budapest VIII. keľület, Dobozi u. 7-9. szźtm a|atti,
35381l0lV9 hrsz-ú, udvaľi bejtratű, ffjldszinti, |7 m. alapterülettĺ nem lakás célú helyiség, amely
azngat|an-nyi|vántaĺtźlsbanirodabesoroliássalszerepel.

A Kisfalu Kft. onkorményzati Házkeze|ő lrodája a fenti helyiséget 2O|5. mźrcius 19-én vette
birtokba. A birtokbevéte|i jegsĺzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség közepes műszaki állapotu, (3)
besorolású' rendeltetéss zeru hasnlźtlatra alkalmas.

Avizőtálva| rendelkező helyiségľe az onkormányzatközos költség ťlzetési kötelezettsége:2,485,-
Ft/hó. Célbeťrzetéskéĺt2016. december 3l-ig Fundamenta Lakáskassza megtakaľítasra 355,- Ft
kerül befizetésre. osszesen: 2.840,- Ft/hó.

Ttiľiik.Szabó Eľzsébet egyéni vá|lalkozó (székhely: 1086 Budapest, Dobozi a. 7-9. 2 em. I1.;
nyilvantaľtĺási szźm: 40299298; adószźm: 66882949-I-42) kérelmet nyújtott be a fenti helyiségek
iroda céljĺáľa történő bérbevételének tigyében. A kérelemhez szükséges iratok becsatolásra kertiltek, a
kérelem bérleti dfi ajĺánlatot nemtarta|maz.

A 35381/0/A/5 hrsz-ú helyiség forgalmi értéke a CPR-Vagyonéľtékelő Kft. 2015. átpľi|is 27-én
készített értékbecslése alapján: 1.800.000'. Ft. A kéľelmező részérę történő béľbeadás esetén az jroda

tevékenységheztartozó bérleti díj szorző 8 %o, az így számítotthavi bérleti dii 12.000,. Ft/hó + Áfa.

A 3538|l0IN9 hrsz-ú helyiség forgalmi étéke a CPR-Vagyonéľtékelő Kft. 2015. áryrilis 27-én
készített értékbecslése alapjĺán: 1.700.000'. Ft. A kérelmęzó részére történő bérbeadás esetén az lroda
tevékenységheztartoző béľleti đíj szorző 8 %o, azígy számitotthavi bérleti díj 11.333,. Ft/hó + Áfa.

A fenti helyiségek bérlője megelőzően a SORS-HÁZ BĹ vol! amelynek beltagja Török-Szabó
Erzsébet. A betéti tĺáľsaság jelenleg felszĺmolás alatt ái|, Tráľsaságunk nyilvźtntaftźlsa szeľint a SoRS-
HÁZ Bt-nek a fenti helyiségekre nincs bérleti dij tartozźsa.

Javasoljuk a fenti címeken lévő helyiségek bérbeadĺását Töľtik.Szabő Erzsébet egyéni vá|talkozó
részére iroda cé|jára"hatÁrozat|an időre, 30 napos felmondási idővel a 35381/0lN5 hrsz-tl helyiség



esetében 12.000'. Ft/hó + Áfa béľleti-,közilzemi és külö'nszo|gźt|tatźsi díjak, a 35381'/0/N9 hĺsz-ú
helyiség esetében 11.333,. Ft/hó + Áfa béľletĺ.,köziizemiés kiilö'nszo|gźÄtatásidíjak összegen.

II. Á' beteľjesztes indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadrásához bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

m. A dtintés céljao pénzĺigyi hatása

A mielöbbi bérbe adásából befotyo bérleti óíj feđemé az onkoľményzat közös költségét, és plusz
bevétele is szÍnmanla" tovźbbźt a bérlő a helyiséget karbantaľtaná" annak ái|aga nem romlana.
Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormźnyzat, kiadásként továbbra is közös költség
ťlzetesi kötelezettsé g terhe li.

A hatÁĺozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat f0I5. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénziigyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szźmű rendelet 2. $ (1) bekezdése énelmében a Kt. _ a rendeletben
meýlatfuozott feladat- és hatĺáskör megosztĺás szerint _ önkormrĺnyzati bérbeadői döntésre a
Y árosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitesiikre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
|993. évi LXXVIII. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
méľtékéről a bérlő kiváůasztása soľĺán kell megállapodni. Amennyiben az onkormrányzat részérő|
történik az ajźn|attéte|, a helyiség bérleti díjĺínak mértékét a Képviselő-testiilet hatźrozatźtban
megállapított bérleti díjak alapjrán kell meghataľozri. A haüískörrel renđelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozata|akor a képviselő-testiileti hatźlĺozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kéľelmező bérleti díj ajźn|atot tett.

A Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) szźtműhatározatźnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen haüĺrozat és a Kt. más határozata szerint akfia|izźit
beköltözhető forgalmi érték szolgál. A hatrározat 8. pontja a|apjźn a helyiségben végezri kívant
tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatĺározása, az iroda tevékenységhez tartozó
szorző \Yo.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ö'sszeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapjan közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatota|źfuni.

Fentiek a|apján kérem a Tisaelt Yźlĺosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yźtrosgazdátlkodási és Pénziigyi bizotíságihatÁrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) hozzajaru| a Budapest VIII. keľůilet' 35381/0lN5 he|yrajzi szźtmon nyilvĺántaľtott, Budapest
VIII. kerület, Dobozi u.7.9. szźtm a|att elhelyezkedő, 18 m, alapterületrĺ, tires, önkormĺányzati
tulajdonú, udvaľi bejźratű, fiildszinti helyiség béľbeadásĺához hatfuozatlan időre 30 napos
felmondási idővel Ttiľök.Szabó Eľzsébet egyéni vállalkozó részére, iroda tevékenység cé|jáĺa,
12.000'. Ft/hó + Áfa béľteti +kőzilzęmi- és kiilön szo|gáůtatźsi đíjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iig;rvezető igazgatőja
Hatándő: 20 I 5 . májtls 27 .



2.) hozzźĄźral. a Budapest VIII. keľiilet' 35381/0lN9 he1ryľajzi szźtmon nyilvĺántaľtott, Budapest
VIII. keľület, Dobozĺ a. 7.9. szźnrl a|att elhelyezkedó, 17 m, alapterülettí, üres, önkoľmányzati
tulajdonú, udvari bejźratű, fijldszinti helyiség bérbeadásĺához hatźrozatlan időre 30 napos
felmondási idővel Tłiľiik.Szabó Eľzsébet eryéni vállalkozó részére, iroda tevékenység céljĺárą
11.333'. Fťhó + Áfa béľletĺ + köziżemi- és ktilön szo|gźt|tatźsidfiak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iig1rvezetó igazgatőja
Haüáľidő: 2015. május 27 .

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatÁtozat 1.) és 2.) pontja szeľinti bérleti szerződések megkötésére,
amelynek feltétele, hogy az onkormĺányzat tulajdonában álló nem lakás cé|áľa szo|gźiő
helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3, (VI. 20.) számú Budapest Józsefuráľosi

onkoľmĺányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapjrín közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírźsźft váila|ja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgató
}{atźtndő: 2015. július 31.
A döntés végľehajtźsźltvégzó szervezeti erység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintó döntések esetén javaslata a kozzététe| módjĺára

nem indokolt hirdetőt.áblĺán honlapon

Budapest, 2015. május 18.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i i gazgatő
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