
Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźros onkormányzat Képviselő-testiiletének
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő: Kisfalu Kft :sz. napiľend

ELOTERJESZTES
A Varosgazđĺílkodási és Péĺrziigyi Bizottság 20|5. május f7-iu|ésére

Táľry: Javaslat telek béľleti szerződ'és módosítására

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ígazgatő
Készítette: Dtavetz Réka ľeferęns
A napiľendet nyilvános ülésen kell tlírgyalni
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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése:

Az Önkormtnyzat tulajdonát képezi a Bud^apest VIil., Százados út 3-13. szám alatti,38837/4
hľsz-ú ingatlan (Művésztelep), 22.969 m' telek teľiilettel. A telekből 282 mf alapteľĹiletii
tészére vonatkozóan 2008. januaľ 01. napja őta &vényes bérleti szeľződéssel ľendelkezik
r-A bérelt terĺileten, saját tu|ájđonu, az onkormanyzat engedélyével létesített,
78 m. alapteľületíi felépítménye áll, amelynek funkciója műteľem.

I-3b&|ő,2OI5.ápri1isf9.napjánkérelmetnyujtottbe,|ányáva1,tal
történő bérlőtaľsi jogviszony létesítésének tárgyábaĺr, és egyúttal kérte a korábbi bérteti
szerzőďéstovábbirészeinekváitozat|anu|hagyását,

Jelenlegi havi nettó béľleti díj előírás: 17.247,- Ft. Béľlőnekz}Is. ápľilis 30. napjáig hźtraléka
nincs. A szerzódés megkĺitése előtt óvadékot nem fizetett.

A Képviselő-testĹilet 24812013. (VI.19.) szární hatfuozata szabá,Iyozza az oĺ.lkotmźnyzat
tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók, egyén
dologbérletek bérleti đíját. A hatźnozat II. fejezet 8.b) pontja szerint a Százados-''"gy"áben
talá|ható telkek bérleti díja nettó I25,- Ft/mz/hő, azaz a fenti 282 m2 alapterületiĺ telekľészletre
vonatkozóan nettő 35.250,- Ft.

Javasoljuk a tulajdonosi hozzájarulás megadását a Budapest VIII' Szźuados ilt 3-I3. szám
aIatti,38837l4hľsz.-ú,282m,alapteniletrítelekĺészvonatkozásábaĺlfé-)

- 

bérlőtĺíľsi jogviszonyĺának létesítéséhez a bérleti ''.''őEffibi réízeineĹ
v á"|to zatIartul hagyás a mellett.

Javasoljuk, hogy a béľleti díj ne kerüljön módosítlísra, mivel a terĹiletęn magantulajdonban
álló felépítmény van és a telekľész más módon történő hasznosításĺĺra nincs lehetőség'

K&e|mezőknek az onkoľmĺĺnyzatta|vagy a bérbeadó szewezettel szemben bérlettelés ahhoz
kapcsolódó díj akkal ö sszeftiggo, |ejźrt tartozásuk nincs.

II. A beteľjesztés indoka

Az e|őteqesztéssel kapcsolatos döntés meghozatala a Bizottság hatáskörébe tĺľtozik.
III. A döntés célja' pénziĺgyĺ hatása

Ą.lĺs



A bérbeadassal kapcsolatos döntés meghozata|a fedezetet nem igény e|, az Önkoľmrínyzat
yzámara a jelenlegi bérleti díjon t<irténő bérbeadĺĺsa is előnycĺs, mivél azza| az Önkoľmĺĺnýzat
béľleti díj bevételhez jut. Tekintettel' ana,hogy a terĹileten magantulajdonban á1ló felépítmény
van a telekľész mĺís módon tĺjľténő hasznosítasĺáľa nincs lehetősés.

Iv. Jogszabályĺ kiiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló rires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók
és dologbérletek bérbeadasĺának feltételeiľől szóló sglzoll. (XI. ol.s szam,í onkormĺányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apján az előterjesztés targyában aBĺzotlság jogosu|t dönteni. A
ręndelet 13. $ (2) bękezdése a|apján a béľlőjelöltek 3 havi bruttó ueľleiĺ á1"ul. megfelelő
óvadék megfizetéséľe kcjtelezettek' A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizättság jogosult
dcinteni az ővađék <isszegének méľsékléséről és elengedéséről.

A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján a kozjegyzői okiratot nem szfüséges

ęl|0^szĺ|ftru'.ha ingyenes vagy kedvezményes béľbeadásról van sző, vagy ha a bérleti díj
AFA nélküli havi összege egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj mértékének a megá|Iapításaaz 5912011. (XI. 07.) ĺinkormźnyzatiľendelet 13. $(1) bekezdésén, valamint a248/2013' (VI. 19.) szĺámú képviselőtestületi határozatII. fejezčt
8. b) pontjĺĺn alapul.

Az 59l20I1, (x. 07.) szźtmt onkormĺányzati ľendelet 13. $ (1) bekezdése a|apján a
Vĺíľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a bérbeadói dĺjntés meghozata|akor a képviselő-
testületi határozatban foglaltaktól eltérhet, amennyiben a kére|meżő a bérleti díjra äján1atot
tett.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

HATÁRoZATI JAVASLAT

.. . . ...120|5. (. . . . . .) számű Váľosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatfuozat:

A Viírosgazdálkodlísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájaru| a 38837/4 he|yrajzi számon nyilvĺĺntaľtott, Budapest VIII. kerül et, Szźzados ut
3-I3. szám alatt e|he|yg3keĺlő, 282 mZ alapteľ{ilehĺ, önkormźnyzati tulajđonú telekľészvonatkozásába''lDésIbérlőtaľsijogviszonyĺínaklétesítéséheza
bérl eti szeruő ďés e gyéb feltételei ne k v á|to zat|anul hagyás a mel l ett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataidĺĺ: 20I 5. május 27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatfuozat 1.) pontja szeľinti béľleti szętzőđés megkötésére,
amelynek feltétele, az onkormányzat tulajdonában álló iires telkek, fele|ítmenyeś
ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérletek bérbeadásĺának feltételefuő|sző|ő 59/20|1.
CXI.07.) szĺímú onkoľmlínyzati rendelet 13. $ (2) bekezđése alapjĺán a béľleti szerziidés
hata|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak *"gf"l"tő ĺĺsszegú óvadék
megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatźnđő: 201- 5.július 3 1.



3') az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérletek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 5gl20lí. cxI. O7.)^szarĺtl
onkormrányzati renďelet 15. $ (a) bekezdés a) pontja a|apjan eltekint az egyo|da|tl
kĺitelezettség vá|Ia|ő nyi|atkozatk()zjegyzőí okiratba foglalrísától, a bérleti díi mé#kére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźndł5: 20I 5 .július 3 1 .

A döntés végľehajtástttvégző szervęzeti egység: Kisfalu K.ft.
A lakosság széles k<jľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjráľa
nem indokolt hirdetőtáblĺán honlapon
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