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Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefváros onkományzat Képviselő-tęstülęténęk
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľjesző : Kisfalu Kft. napirend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2015. június 29-ii|éséĺe

Tárgy: Ttiriik-Szabó Bľzsébet egyéni vállalkozĺó béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet,
Dobozi u.7-9. szám alatti ĺiľes, łinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

Eloterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igazgatő
Készítette: Rácz Judit referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A dönté s elfo gadá sáh oz e gy szeru szav azattöbb s é g szüksé ge s

Tisztelt Y ár osgazdálko dási és Pénzü gyi Bĺzottsá g !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

1.) Az Önkormányzat ta|ajdonát képezi a Budapest VIII. keľiilet, Dobozi u. 7-9. szám a|atti,
35381/0/A/5 hĺsz-ú, udvari bejtratí, ftildszinti, 18 m2 alapteľtiletű nem lakás célú helyiség, amely
azingat|anĺyi|vántartásbanirodabesorolássalszeľepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkęze|ó lľodája a fenti helyiséget 2015. március 19-én vette
biľtokba. A bitokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség kĺizepes műszaki állapotú, (3)
besorolású, ľendeltetéss zeru használatľa alkalmas.

A vízőrával ľendelkező helyiségre az onkormtnyzat közĺjs kö|tség fizetésí kötelezettsége:
2,590,. Fýhó. Célbefizetésként 2016. december 31-ig Fundamenta Lakáskassza megtakarításra
37 O,- Ft keľiil befizetésre. osszesen: 2. 960,- Ft/hó.

2.) Az onkormányzat tulajdonźt képezi a Budapest VIII. keľület, Dobozi ll. 7-9. szám a|atti,
3538tĺ0ĺN9 hľsz-ú, udvarí bejáratű, ftildszinti, 17 mz a|apteľületű nem lakás célú helyiség, amely
azingat|an-nyiIváft artásbanirodabęsorolássalszerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|o Irodája a fenti helyiséget 2015. mtrcius l9-én vette
birtokba. A binokbevéte|i jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség kozepes műszaki állapotú, (3)
besorolású, ľendeltetéss zerll használatra alkalmas.

Avizórźtva| rendelkező helyiségre az onkormányzatkozos költség fizetési kötelezettsége..2,485,-
Ft/hó. Célbefizetésként 2016. decembeľ 31-íg Fundamenta Lakáskassza megtakantásra 355,- Ft
kerül bęťrzętésľe' osszesen: 2.840,- Ft/hó.

Török-Szabó Erzsébęt egyéni vállalkozó (székhely: 1086 Budapest, Dobozi ,l'. 7.9. 2 em. I1.;
ny1|vántartźlsi szám: 40299298; adőszám: 66882949-|-42) kéreLmet nýjtott be a fenti helyiségek
iroda céljáľa történő bérbevételének ügyében, melyet a Tisztelt Bizottság 54312015. (v. f7.) számil
határ ozatźnal ę lutasított.

Tĺjrök-Szabó Erzsébet egyé1i vá||a|koző ismételten kérelmet nýjtott be Társaságunkhoz. Kérelmében
e|óadta, hogy a SORS-HAZ Bt. felszámolását önmaga kezđeményezte, mert az alka|mazottja
ĺisszejátszott más személyekkel, hogy a társasházak képviseletét átadja, emiatt anyagi veszteség éľte.
Kéľelemébęn leíľta, hogy szeretné az irodttkat továbbra egyéni vállalkozóként bérelni, és szeretne
éľdemi munkát végezni a kerületért, szeretné az onkormányzatot támogatni' valamint atársasházak
javát szolgálni, mint amikor a ,,legjobb közös képviselő'' díjat megkapta.

A 35381/0/A/5 hľsz-ú helyiség forgalmi értéke a CPR-Vagyonéľtékelő Kft. 2015. źryn|is 27-én
készitett étékbęcslése a|apján: 1.800.000'- Ft. A kérelmezo részére tĺiľténő béľbeadás esetén az iroda
tevékenységh ez tartozó bérletí dij szorző 8 oÁ, az így sztlmított havi béľleti díj 12.000,. Ft/hó + Áfa.



A 35381/0/A/9 hľsz-ú helyiség foľgalmi értéke a CPR-Vagyonéľtékelő Kft. 2015. ápi|is fl-én
készített értékbecslése alapján: 1.700.000'- Ft. A kéľelmezó részére történő bérbeadás ęsętén az koda
tevékenységheztartoző bérleti díj szorző 8 oÁ, az igy számított havi bérleti díj 11.333,- Ft/hó + Áfa.

A fenti helyiségek béľlője mege|őzóen a SORS.HÁZ Bt. volt, amelynek beltagja Tör<jk-Szabó
Erzsébet. A betéti társaság jelenleg fęlszámolás a|att á||, Társaságunk nylIváfiartźtsa szerint a SORS.
HÁZ Bt-nek a fenti helyiségekĺe nincs béľleti đíj tartozása.

Javasoljuk a fenti címekęn lévő helyiségek béľbeađását Tiiľtik-Szabó Erzsébet egyéni vállalkozó
ľészére iroda céljára, hattĺrozatlan időre, 30 napos felmondási idővel a 3538|l0lN5 hľsz-ú helyiség
esetében 12.000,- Ft/hó + Áfa nérleti-,könjzemi és kiilönszolgáltatási díjak' a 35381,lolNg hľsz-ú
helyiség esetében 11.333,- Ft/hó, + Áfa bérleti-,konizęmi és lailönszolgáltatásí díjak összegen.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbęadásáhozbérbęadői döntés szĺikséges, amely döntés meghozataláraa
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A mielőbbi bérbe adásából befolyó béľleti díj fedezné az onkormányzat kozos költségét, és plusz
bevétele is szátmazna, tovźlbbá a bérlő a helyiséget karbantar1aná, annak á||aga nem rom|ana.
Amenĺyiben nem adja bérbe a helyíséget az onkormáĺyzat, kiadásként továbbra is közös költség
fi zetési kötelezettség terheli.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkoľmányzat 2015. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fędęzętet nem igényel.

IV. Jogszabĺílyi köľnyezet

Az onkormáĺyzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|o helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35l20l3. (VI. 20,) számú' rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a ľendeletbęn
meghatározott feladat- és hatáskĺiľ megosztás szeńnt - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y tlr osgazdálkodásí és Pénzügyi B izottságot j ogosíd a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az eLidegetítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LxXVilI. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapođnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdésę a|apján a bérlęti díjrólúj bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéről a béľlo kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az Önkoľmányzat részéróI
történik az ajánlattétel, a helyiség béľleti díjának mértékét a Képviselo-testület hatźrozattlban
megállapított bérlęti dijak a|apján kell meghatározní. A hatáskĺjľľel rendelkező bizottság a bérbęadói
d<intés meghozata|akor a képvise|ő-testiileti határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet eI, ha a
kéľelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 248lf0l3. (VI. 19.) számí hatátozatáĺak II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatátozata szeľint aktua|izáLt
beköltözhető forgalmi érték szo|gá|' A határozat 8. pontja aIapján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység ťrgyelembevétęlével történik a bérlęti díj meghatározása, az koda tevékenységhez tartozó
szorző 8 oÁ.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjźn a leendo bérlo a béľleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bér|eti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kłlzjegyző előtt egyoIdalú kotelezettségvállalási nyi|atkozatot a|áimi.

Fentiek aLapjćn kéľem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavas|at

év. (...hó....nap). számuYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi bízottságihatározat:



A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület' 35381/0lN5 helyrajzi szźlmon nyilvántartott, Budapest
VIII. kerĺilet, Dobozi u.7-9. szám a|att elhelyezkedő, 18 m2 alapterĺ'iletű, üres, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejttratu, fijldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos
felmondási idővel Ttirtik-Szabó Eľzsébet egyéni vállalkozó részére, iľoda tevékenység céljára,
12.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + kozüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelos: Kisfalu Kft. ü5rvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5' június 29.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet' 35381/0lN9 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. kerĺilet, I)obozi u.7-9. szám a|att elhelyezkedo,17 m2 alapterületű, tiľes, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejáratu, ťoldszinti helyiség béľbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási idővel Tłirtik-Szabó Eľzsébet egyéni vállalkozó részére, iľoda tevékenység céljára,
11.333,- Ft/hó + Áfa béľletĺ + könjizemi- és kiilön szoIgáItatásl díjak összegen.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I5. jtlnfus 29.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) és 2.) pontja szerinti béľleti szerződések megkötésére,
amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában áIIó nem lakás cé|jźra szo|gá|ő

helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3' (VI. 20.) szćtmű Budapest Józsefuáľosi
Önkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a I7, $ (4) bekezdése a|apjźn közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvál lalás i nyi latkozat aláir ását v źiIa|j a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezéigazgatója
Hatáľido: 2015' augusztus 31.
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő dcintések esetén javaslata a kozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. jtnius 22.

Kovács ottó
v agy ongazdálko dási i gazgatő
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