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Tisztelt Y áł'rosgazi|állkodĺĺsi és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest v[I. keľület, 34637I0/N37 he|yrajzi szímon
nyilvrántaľtott, a Budapest VIII. keľület, Kiss József u. 2/A. (Ríkĺóczĺ |Ít 57.) szźtm a|atĺi, 29 mf
alapteľiileťú utcai bejĺáratu ftjldszinti helyiség, amely azlngatlaĺ-nyilvĺántaľtĺsbaniiz|etbesorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzati }Jázkeze|(5 kodája a helyiséget 2013. november 07-én vette birtokba. A
bitokbavételi jegyzőkönyv szerint a helyiség jó műszaki éú|apotil, (4) besorolású, ľendeltetésszerű
hasnlźiatra alkalmas. Gáakonizem nem talźůhatő benne, azonban a fiĺtés villannyal megoldható.

Avízőrźlva|rendelkező helyiség utźn az onkormanyzat közös költség fizetésikötelezettsége:3,455,- Ft/hó.

Az S&G Kivitelező és Mérnöki Kft. 2014. februĺár 12-én béľbevételi kérelmet nyújtott be fenti helyiség
kereskedelmi a|ape||źtźts (zöldség-gyiimölcs ĺizlet) tevékenység cé|jára töľténő béľbevétele kapcsián,
ame|yhez a Tisztelt Bizottság 227/2014. (III' 03.) szétmű határozatáva| hoz'z-ajaru|t, azonban az S&G
Kivitelező és Mérnöki Kft. a bérletiszerződéstnem kötötte meg.

Az IntľepÍd.Staľt Kft. (cégjeryzékszźtm.. 13-o9-I74I19; székhely:2724 Újlengyel, Hatfu tlt 72; adőszánn:
25141568-2-13; képviselő: Vadász Dávid ügyvezető) bérbevételi kéľelmet nyrijtott be a Kisfalu Kft-hez a
fenti helyiség iroda tevékenység céljźra töľténő bérbevétele kapcsrán. A sziikséges iratok (Cégkivonat,
A|ákási Címpéldány) becsatolásra kertiltek. A kéľelem 30.000,- Ft/lró + Afa bérleti díj ajĺánlatot larta|maz.

A kérelmező iľoda cé|jára kívĺánja bérbe venni, jelenleg a helyiségben nincs fiítési lehetőség és WC sem. Az
ĺigyfél a helyiséget megtekintette, annak źi|apotźxal és felszereltségéveltisztĺában van.

A benýjtott iratok alapján megállapítható, hogy a kére|mezó a nemzeti vagyonról sző|ő 2011 . évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źt|áthatő szervezetnek minősiil. Az opten Céetź,Í tanúsága szerint
atfusaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszímolási eljĺárás nincs folyamatban, a Tiársaság 2015. februáľ 09-én
került a Cégbíróságon bejegyzésľe, táľsasági adó bevallás benýjtási kötelezettségének 2016. május 31-ig
kell eleget tennie.

Az Avant.Immo Méľnöki és Igazságiigyi Szakénői Kft. 2010. februaľ 06-ánkészitett és az ingatlanszakértő
áL|tz'| 2015. május 04-én aktua|izźit értékbecslése a|apjźtn a nem lakás célú helyiség foľgalmĺ értéke:
7.290.000,. Ft. A forgalmi éľték I0D%-źľrak figyelembevételével, a helyiségben végeni kívĺánt
tevékenységhez (iroda) tartozó 8 %-os szorzőva| számított havi nettó béľleti díj: 48.600'- Ft.

Az üľes, legalább 12 hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem haszrosított helyiség esetében a bérleti díj
önkormĺányzati érdekből legfeljebb 30 oÁ-ka| csökkenthető. Az így csökkentett nettó havĺ béľleti díj:
34.020,- Fr.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség gáze||tttźs nélkiili béľbeadását az Intľepĺd.Staľt Kft. részére iroda
tevékenység cé|jfua, határozat|an időre 30 napos felmonđási hatĺáridővel, 48.600,. Fťhó + Áfa bérleti +
köziizęmi-éskülönszolgáltatrásidíjakmegźú|apításźwa|.



Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását sem a30 %o-kal csökkentett bérleti díjon, sem ak&e|mezo éita|
ajánlott bérleti díjon, tekintettel a helyiség jó műszaki ál|apotfua.

tr. .Ą beteľjesztés indoka

A helyiség béľbeadĺáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés megftozata|áĺa a Tisztelt Bizottság
jogosult.

m. A diintés céIja' pénzůigyi hatása

A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az Önkoľmanyzatközös költség ťrzetési terhét, azon felüI
plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadźsként havonta
közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség míĺszaki źů|apota a kihasználatlanság
miatt folyamatosan romlik.

A béľbeadás kedvezően befolyásolja az onkoľmanyzat2}l1. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

Az onkorményzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35l20I3' CVI. 20.) szémű Budapest Józsefuiíros onkormanyzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a
Kt. - a ľendeletben megllatźrozott feladat- és hatláskör megosztás szerint _ önkoľmányzatibérbeadói döntésre
a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek béľletéľe, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szó|ő 1993.
évi LXXVII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjĺán új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről abér|ó
kivźt|asztása soran kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmĺányzat részéről történik az aján|attéte|, a
helyiség bérleti díjźnakmértékét a Kt. hatarozatźlban megállapított béľleti díjak alapján kell meghatĺáromi. A
hatáskörrel rendelkező bizottsáę a béľbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-testiileti hatźrozatban
foglaltaktól csak akkoľ térhet e|,haakérelmező béľleti díj ajĺánlatot tett.

A248/2013. (VI. 19') szÁmű Képviselő-testiilet hatźrozatźnak II. fejezet7. pontja értelmében a helyiségbér
a|apjźlu| a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Kt. mź.s hatźrozata sze,ľirú a|<nn|izźit beköltözhető forgalmi
érték szo|gétl. A 8. pont alapján helyiségben végemi kívánt tevékenység figyelembe vételével tcjrténik a
bérleti díj meghatráľoztsa, ame|y alapjźn az lroda tevékenységheztartoző szorző 8 %. A Képviselő-testiilet 8.

a.) pontja éľtelmében az üres legalább |2 hőnapja, de legfeljebb f4 hőnapja nem hasmosított nettó 25M Ft
alatti helyiség esetében a bérleti dfi önkormányzati érdekbőI legfeljebb 30 %-kal csökkenthető.

A Képviselő-testiilet 24812013 , (VI. 19.) szźtmű hatźttozatźnak VII. fejezet 3 1 . pontja énelmében a bérleti díj
méľtékéről, és megfizetésének Ĺitemezésérő|, vagy báľmilyen más bérleti díjat éľintő kérdésben béľbeađói
döntésre van szükség a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szeryezet javaslatźra az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló szeľvezete dönt.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles a
béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint a 17. $ (a)

bekezdés alapjénközjegyző előtt eryoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áími.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hory a helyiség bérbeadásával kapcsolatos đöntését meghozri
szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (. . . hó. .. . nap). számri Y źr osgazdźtlkodás i é s PénzĹigyi B izottsági hatźtr ozat:

A Vrárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory:

|.) hoaójdrul a Budapest VIII. keľtĺlet,34637l0IN37 he|yrajzi szĺ.mon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.
keľii|.et, Kiss Józsóf u. 2/tĺ. (Rákóczi út 57.) szám alatti, 29 mf alapteľületíĺ utcai bejráľatu fijldszinti
nem lakás célú helyiség gźne||átás nélküli bérbęadásríhoz határozat|an időre, 30 napos felmondási
hatłíridővel az Intľepid.start KÍt. részérę, iľoda tevékenység cé|jźtra 48.600'. Ft/hĺó + Afa béľ|eti +
kőnizemi- és külön szo|gtůtatźsi díjak <isszegen.



Felelős: Kisfalu Kft. iig1rvezető igazgatója
Hatĺáľidő: 2015. május 27 .

2.) felkéń a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontja szeľinti bérleti szerzodés megkötésére, amelynek feltetele,

hogy az onkormĺányzat tulajdonźhan źůlrő nem lakás cé|jána szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szőlő 35/2013. (vI. 20.) szźmű Budapest Józsefuráľosi onkormanyzati rendelet la. $ (2)

bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapjĺán közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláíĺásźttváú|a|ja a leendő bérlő.

Fclclős: Kisfalu Kft. tigyvczctő igazgatója
Hatźndó: 20 1 5. július 3 1.

A döntés végrehajtĺását végzo szervezetiegység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ata aközzététe| mődjára

nem indokolt hirdetőüáblán

Budapest, 20 15. május 1 8.

honlapon

Kovács ottó
v agy ongazdálkodási igazgatő
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