
Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuáros onkormányzatKépviselő-testĺiletének
Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügý Bizottsága ĺ, o
Előterjesztő: Kisfalu Kft T..../'..,.sz. napiľend

ELoTERJESZTÉs
A Váľosgazdálkodási és Pénzügý BizottságzDĹ3. február 04-i tilésére

Táľgy: Gépészek Táľsasága Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VI[. kerületo
Légszesz u. 4. szám alatti üľes, önkormálnyzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségek vonatkozásában

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezetó igazgatő
Készítette: Balogh Erika referens
A napirendet nýlvános ülésen lehet tárgyalni
A döntés el fo gad ás áh o z e gy szeru szav azatüobb s é g s zük s é ge s

Tĺsztelt Bizottság!

Az onkormányzat tulajđonát képezi a Budapest VIil., 34605l0lV2 helyrajzi szĺĺmon
nýlvántartott, természetben a Budapest VIII., Légszesz u, 4. szám a|atti,19 m2 alapteľületű,
utcai bejáratu, alagsori nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-nýlvántaľtásban egyéb
besoro1ású.
Az onkormźnyzat fulajdonát képezi a Budapest VIII.' 34605l0lV3 he|ytajzi számon
nýlvántartott, természetben a Budapest vI[.' Légszesz u. 4. szźtm a|atti,28 m2 alapteľületű,
utcai bejźratű (ľendelkezik udvari bejfuatta| is, a ház kĺiz<js alagsori tésze felől
megközelíthető), alagsori nem lakás célú helýség, amely az ingat|aĺ-nýlvántartásban egyéb
besorolású.
A fenti helyiségek engedély a|apján mtĺszakilag összenyitásra kerültek.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkezelő ltođája a helýségeket 2012. július 10-én vette
birtokba. A birtokbavéte|i jegyzok<inyv tanúsága szerint az egybe nýtott helýség felújításľa
szorul, rendeltetés szetu haszntůatra alkalmas.

A Gépészek Táľsasága Kft. (székhely: 1046 Budapest, Hársfa u. 15.; cégtregyzéksztlm..01-09-
973904; képviselő: Perjési István továbbá Pásztor Viktor) kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-
hęz a fenti helýségek műhely és raktár cé|jfua t<jľténő bérbevétele kapcsán. Kérelemhez
csatolásra kertilt a Cégkivonat és az Aláírás Minta.

Bérleti díj ajánlatuk a két helýségre vonatkozóan: 35.000,. Ft/hó+Áfa.

A benyújtott iratok aIapján megállapítható, hogy a kére|mezo a nemzęti vagyonľól szóló
201I. évi CXCM. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szenntátlźńhatő szewezetnek minősiil.

A vizőräs helýségek után az onkormányzat kozos költségfizetési kötelezettsége ĺisszesen:
10.218.- Ft/hó.

A3460510lN2|lrsz-iĺ, |9 m2 alapterületrĺ, utcai bejáratű, alagsori nęm lakás célú helýségnek
az Ingat|anvagyon-kataszterben nýlvántartott becstilt értéke: 3.085.000'. Ft. A bérleti díj
megáI|apítása a nýlvántartási érték 80%-ának figyelembe vételével került megti|apitásra. A
helyiségben végezni kívánt tevékenységhez hrtozó béľleti đij szorző 80Á, azaz a számítotI.
bérleti díj <isszege 16.453.. Ftlhó + Afa.



A346O5lOlN3 hrsz.tl,28 m2 alapteľületrĺ,utcaibejárattĺ, alagsori nem lakás célú helýségnek
az Iĺgat|anvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült éľtéke: 4.800.000'. Ft. A bérleti díj
megállapítása a nýlvétntarttsj érték 80%-ának figyelembe vételével került megállapításra. A
helyiségben végezĺi kívánt tevékenységhez tartozó bérlęti díj szorző 8,Á, azaz a számított
bérleti díj összege 25.600.- Ft/hó + Afa.

Osszesen: 42.053.- Ft/hó + Áfa.

Az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás cé|játa szolgáló helýségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló I712OO5. (IV. 20.) számu Budapest Józsefuáľos onkoľmányzatiręnde|et2.
$ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatźrozott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|iđegenítésükre vonatkozó egyęs szabályokról
szőIo 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdésę értelmében a felek a helýségbér
<isszegében szabadon állapodnak meg.

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő-testĺilęt 22412012. (VII. 05.) szám,űhatźtrozata szerint torténik. A Rendelet 13. $ (1)

bekezdése a|apjtn, ,Új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéľől a bérlő
kiválasztása során kell megállapodni. A Városgazdálkodási és Pénztigý Bizottság a bérbeadói
döntés meghozatalakoľ a Képviselő-tęsttilet hatźrozatában foglaltaktól eltérhet' amennýben a

kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.
A Képviselő-testtilet 22412012. (VII' 05.) szám,űhatározatźtnak II. fejezet7.pontja értelmében
a hetýségbér alapjául a helýségeknek a jelen hatátozat és a Kt. más határozata szennt
aktua|iztit beköltözhető forgalmi éľték szolgál. A Képviselő-testtilętihatározat II. fejezet 8.

a.) pontja éľtelmében az üres, |ega|ább 6 hónapja, de legfeljebb If hőnapja nem hasznosított
helýség esetén a helyiség AFA nélküli forgalmi értékének 80%-át alapul véve kell
meghatározni. A helýségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a

bérleti díj meghatározása, amely a|apján a tevékenységhezhrtoző szorző 8 Yo.

Képviselo-testĺileti hatfuozat 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a számitott bérleti díj csupán
iľányadóként funkcionáI, abér|eti đíj az amérték, amelyrol a béľlővel megállapodás kötheto.

A Rendelet 13. $ (2) bękezdés alapján a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzoen
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni,
és a 15. $ (4) bekezdése alapján a kozjegyző előtt történo egyoldalú kötelezettségvállalási
ný|atkozat a|áírását íľja elo.

Szukmai iavaslat:

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiségek bérbeadását Gépészek Táľsasága KÍt. részére
2018. december 3I. napjáighatározott időľe, 40.000,- Ft/hónap + Afa + kozizemi- és ktilön
szolgá|tatttsi díjak összegen, műhely és ruktározás cé|jára.

Javasoljuk a bérbeadást, a számított bérleti díj meg a kérelmezó źita| aján|ott díj közötti
ĺisszegen, mertezt vélhetőleg még el tudja fogadni. A helyiség minél előbbi bérbeadásából
befolyó bérleti díj bevétel fędezné az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettségét, és

azon felül plusz bevétel is keletkezne.

Amennyiben a helyiségek nem kerülnek bérbeadásľa az onkorm ányzatnak továbbra is csak
kiadása (k<izös költségfizetés) lenne, továbbá fennáll annak a veszélye, hogy a helýségeket
feltöľik, és önkényesek elfoglalják' akik kikĺjltĺjztetése kĺiltséges és időigényes is.

A helyiségek bérbeađásapénzigyi fedezetet nem igényel.



Fentiek a|apjtĺn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýségek bérbeadásával kapcsolatos
dontését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). szám,űYttrosgazdálkodási és Pénztigý Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság úgy dönt, hogy:

|) hozzdióľul a Budapest VIII., 34605l0lV2 és a 34605l0lV3 he|yajzi számo\on

''yitl,u''tu'to 
tt, terméizetben a Budapest VIII., Légszesz u. 4. szám alatt ta|á|ható, 19 m2 +

28 m2 alapteriilehĺ, üľes, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű alagsori nem lakás célú
helýségek bérbeadásához 2018. december 3I. napjaig határozott időľe, 'a Gépészek
Társasága Kft. részére műhely és raktározás céIjára, 40.000,- Ft/ľró + Afa bérleti +
koziJrzemi- és ktilön szo|gźitatási díjak ĺisszegen.

2') abérleti szerzőďés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo\gá|ő helyisé.gek béľbeadásának feltételeiľől szóló I7l2005. (IV. 20.)

számí Budapest Józsefuárosi onkormányzati renđelet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. $ (4) bekezdése a|apjánkozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nýlatkozat aláírásáúvá||a|ja a leendő bérlo.

Felelos: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határido: 2013. február 11.
A döntés végrehajtásátvégző szeryezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjára

nem inđokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2013. jaĺuár 24.
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