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I.

Tényállás és a dtintés taľúalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkoľményzattulajdonát képezi a Budapest VIII. keľĺilet,3ÍZ$91DtVlhe|yrajzi sztrmonnyilvĺántartott,
a Budapest VIII. kerületo Koszoľú u.22. szám alatti,36 m2 alapteriilehĺ utcai bejĺáľatúfoldszinti helyiség,
amely a tulajdoni lapon öröklakás besorolású. A helyiséget Tĺársaságunk nem lakás célúhelyiségként kívĺánja
hasznosítani, a módosíüáshoz szĹikséges hatósági intézkedésekmegtétele folyamatban van. Az ingat|an a
birtokbavéte|t mege|ozoen is helyiségkéntkeľült haszlosításra.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiŘázkeze|ľł kodája a helyiséget 2012. február 09-én vette birtokba. A Grifton
Pľopeľ|y Kft. értékbecsléseszerint a helyiség közepes műszaki állapotu, (3) besoľolású, ľendeltetésszerű
hasnúiatra alkalmas.

Avízőrźtva|ľendelkező helyiség utźn azonkoľmĺányzatközös

költség fizetési kötelezettsége:9,075,- Ft/hó.

Az Intľepid.Staľt Kft. (cégiegyzékszám: |3-09-1741'19; székhely:2724 Újlengyel, Hatźr tÍ I2.; adószám:
25141'568-2-13; képvise|ő: Yadźsz Dávid igyvezetó) bérbevételi kérelmet nýjtott be a Kisfalu I(ft-hez a
fenti helyiség áůtalrźnos ľaktaľ tevékenységcé|jfua töľténő bérbevételekapcsĺán.' A sziikséges iľatok
(Cégkivonat, Ä|áírási Címpéldĺány) becsatolásra kerültek. A kéľelem30.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj ajĺánlatot
tartalmaz.

A benýjtott iratok

aĺapjan megállapítható, hogy akére|mező anemzeti vagyonĺól sző|ő2011. évi CXCVI.
(1)
bekezdés 1. pontja szerint áúliátható szęryezetnek minősül. Az opten Cégtź,rt:ľrtságaszerint
törvény 3. $
a üáľsaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljĺáľás nincs folyamatban, a Tiáľsaság 2015. februáľ 09-én
keľült aCégbitőságon bejegyzésľe, ľáľsasági adóbevallás benýjtasi kö'tęlezettségének 2016. május 3l-ig kell
eleget tennie.

Az oszi

Napsugar Alapíwány 2013. február 04-én bérbevételi kéľelmet nyujtott be fenti helyiségre iroda
tevékenységcé|jára tö,rténő bérbevétele kapcsán, arne|yhez a Tisztelt Bizottság |16I/2013. (X. 21.) számtl
hatźtrozatźxalnem jĺíľulthozzá.

A Grifton Propefiy Kft.2014. július 14-én készítettés azingat|anszakértő áita| 2015. május 04-én al<tua|izźit
értékbecslésea|apjźn a nem lakás célúhelyiség foľgalmi éľtéke:5.200.000'. Ft. A forgalÍni értékI00%rának figyelembevételével, a helyiségben végeni kívant tevékenységhez(ralt<tźtrozźsutcai fijldszinti

helyiségben) tartozó 8 %-os szorzőva|számított havi nettó béľletidíj: 34.667'. Ft.

Az iires,

lega|ább 24 hőnapja nem haszrosított helyiség esetében a bérleti díj önkoľmányzati érdekbő|
legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető . A, iw csłikkentett nettó havi béľletÍdíj: 17.334,. Ft.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadásźtt azlntrepid.start Kft. részérera|<tározÁs tevékenység
cé|jaru, hat.ározat|an időre 30 napos felmondási hatĺáridővel, 30.000,. F.t/hó + Áľa bérleti + közüzemi- éś
különszolgáůtatźsidíjakmegál|apítźsátva|.

Nen javasoljuk a fenti helyiség bérbeadásźtt az 50
kéľelmező ennél magasabb bérleti dfi ajĺánlatot tett.

%o-ka| csökkentett

bérleti díjon tekintettel arľa, hogy a

Javaso|juk a fenti helyiség bérbeadását a kére|mező tůta| aján|ott bérleti dfion tekintette| arra, hogy az
régőta iiresen áů|, ezźůta|á||aga folyamatosan romlik, és 2013. óta béľbevételikérelem nem érkezettút.

II.
A

A beteľjesztés indoka

helyiség bérbeadáshoz bérbeadői döntés szükséges, amely döntés megfiozata|źtra a Tisztelt Bizottság

jogosult.

m. A döntés célja' pénzügyĺhatĺ{sa
A mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezi

az onkormrányzatközös

költség ťlzetésiterhét,azon felül

plusz bevétett is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiädásként havonta
közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki á||apota a kihaszrálatlanság
miatt folyamatosan ľomlik.

A bérbeadás kedvezően befolyásolja azonkormźnyzatf}I5. évi béľleti díj bevételét.
A helyiség bérbeadása pénzagyi fedezetet nem igényel.
rV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormányzattulajdonában álló

nem lakás céljĺáraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló
35/2013. (VI. 20.) szímúBudapest Józsefüĺáľos onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a
Kt. _ a rendeletben meghatfuozott feladat- és hatĺáskör megosztiás szerint _ önkoľmĺányzati béľbeadói döntésre
a Y érosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A

lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályolĺľól szóIó |993.
évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľösszegében szabadon állapodnak

meg.

A Rendelet

14. $ (1) bekezdése a|apjźn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékérőla bérlő
kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormĺányzat részéről történik az ajźn|attéte|,a
helyiség bérleti díjának métékétaKt,hatźtrozatátbarl megállapított bérleti díjak alapján kell meghatĺáľozri. A
hatásköľľel rendelkező bizottsźtg a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testiileti hatfuozatban
foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A248/2013.(VI. 19.) szłmúKépviselő-testiilet hatÁrozatźnak tr. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér
a|apjźn| a helyiségeknek a jelen hatÁrozat és a Kt. más hatfuozata szennt a|<tua|izźL|t beköltözľrető forgalmi
éľtékszolgál. A 8. pont alapján helyiségben végenli kívránt tevékenységfigyelembe vételével töľténik a
bérleti díj meghatározása, ame|y a|apjźn az utcai fiildszinti helyiségben történő raktźnozźtstevékenységhez
taĺtoző szorző 8 %. A Képviselő-testtilet 8. a.) pontja éľtelmébenaz tires legalább 24 hónapja nem
haszrosított nettő 25M Ft alatti helyiség esetében a bérlęti dii önkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %.kal
csökkenthető.

A Képviselő-testiilet 248/20L3. (VI.

19.) szrĺmrĺ hatźtrozatźtnak V[I. fejezet 3 1. pontja éľtelmébena bérleti díj
méľtékérőI,és megflzetésénekiitemezésérő|, vagy bĺírmilyenmás bérleti díjat érintő kérdésbęn bérbeadói
dö'ntésrę van sziikség a bérbeadĺíssalmegbizott vagyorlkezelő szeľvezet javaslatára az onkormányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakoľ|ő szerv ezete dönt.

A

Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjĺán a leendő bér(ii a béľletiszerzodés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti diinak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)
bekezdés a|apjźnközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áimi.

Fentiek alapjźn kérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozli
szíveskedjen.
Határozatijavaslat
év. (...hó....nap). szźtműYároslazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźtrozat:

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi

Bizottsźęúgydönt, hogy:

|.) hoaójórul a Budapest VIII. keľĺilet,35289l0lU1he|yrajzi számon
keľĺilet,Koszoľű u.22. szám a|atti,36 m, alapterületiĺ utcai

bejráľatu

nyilvĺántaľtott, a Budapest VIII.
ftildszinti nem lakás célúhelyiség

bérbeadasahoz hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási hatĺáridővel az Intľepĺd.StaľtKft. részére,
ru|<tźlĺozźlstevékenység cé1rjźlta30.000'. Ft/hó + Afa béľleti+ közüzemi- és kĹilön szo|gtůtatási dijak
összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
lJatźndő: 2015. máĄus 27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontja szeľinti bérleti szerződés megkötéséľe, amelynek feltétele,
|logy az onkormanyzat tulajdonáhan á||ő nem lakás cé|jźraszo|gá|ő helyiségek bérbęadásának
feltételeiről sző|ő 3512013.(u. 20.) szÁmű Budapest Józsefuĺáľosi onkormĺínyzati rendelet 14. $ (2)
bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
a|apjánköĄegyző

előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozata|źúĺásźúvái|a|jaa leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatráridő: 201 5. július 3 1.

A döntés végrehajtásźttvégző szewęzeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataaközzététel
nem indokolt

híľdetőtáblán

Budapest, 2015. május
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