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bérleti díj összege 64.357 Ftlhő + Afa.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.) szźtmu Budapest Józsefuáľos onkormányz:atireĺde|ęt2.
$ (1) a Kt. - a rendeletbęn meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzatibérbeadói döntésre a Városgazđá|kodási és Pénztigyi Bizottságot jogosítja fel.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő 1993. évi LXXVIII. torvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő-testület 224/2012' (VII. 05.) szźlm,ĺhatátozata szerint történik' A Rendelet 13. $ (1)

bekezdése a|apján iĄ béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának mértékéľől a bér|ó
kivá'|asztása során kell megállapodni. A Képviselő-testület határozatźnak II. fejezet 7 . pontja
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Tisztelt Bizottság!

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VI[., 36583l0lN54 helyrajzi szźlmon
nyilvántaľtott, természętben a Budapest VIII., Szentkiľályi 33-35. szźtm a|atti, 55 m2
alapterĺiletű, utcai bejárattl nęm lakás célú helyiség, ame|y azingat|an-nyilvántartásban gaúns
besoro1ású.

A Kisfalu Kft onkormányzatiĘázkeze|o Iľodája a helyiséget2OI2. november 05-én birtokba
vette. A birtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helýség állapota megfelelő. A
helyiség rendeltetésszeľtĺ haszná|atra alkalmas.

Sipos Lász|ő magáĺszemély bérbevételi kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség garźns cé|jára tör1énő bérbevétele kapcsán. A kérelemhez becsatolta a forgalmi
engedélyének másolatát. A kérelem bérleti díj ajánlatot nem l.artalmazott.

A vizőra nélkĺili helyiség után aZ onkormányzat kozos k<iltségfizetési kötelezettsége:
16.056.- Ft/hó + Áfa.

A 36583/0lA/54 hrsz.ú, 55m2 alapterülettí, utcai bejáratú, nem lakás
Ingatlanvagyon-kataszterben nýlvántartott forgalmi értéke: 12.067.000,-
megti|apítźtsa a nyilvántartási érték 80 o/o-źlnak figyelembe vétęlével került
helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó bérleti díj szorző 8oÁ,
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értelmében a helýségb& a|ap1áu| a helýségeknek a jelen hattrozat és a Kt. más határozata
szeľint aktua|izáIt bekölt<jzhető forgalmi éľték szolgál. A Képviselő.testtilęthatátozatának II.

fejezet 8. a.) pontja éľtelmében a nettó 25M Ft érték alatti helyiség esetén a bérlęti dijat az
üres' legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított helýség esetén a helýség
.tpe. nelnili forgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatátozni.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj
meghatározása, amely alapjttn a garázs tevékenységheztartoző szorző 8 o'Ą.

A Képviselő-testületi hattlrozat 9. pontja úgy rendelkezlk, hogy a sztlmitott bérleti díj csupán
iľányadóként funkcionál, a béľleti díj az a mérték, amelyről a bérlővel megállapodás kothető.

A Rendelet 13. $ (2) bekezđés alapján a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését
megelőzoen köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelo osszeget óvadékként
megťrzetni, valamint a 15. $ (4) bekezdés a|ap1án kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségváll al ási ny1|atkozat aláimi.

Szakmai iavaslat:

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Sipos Lász|ő magánszemé|y részére
gatázs céljáta, hatćLrozott időľe 2018. december 31-ig, 64.357'. Ft/hó + Afa béľleti +
köziůzemi- és ktilon szolgá|tattsi díjak <isszegen.

Azértjavasolj.uk a fenti helyiség kérelmező részére a bérbeadását, mert az igy befolyó bérlęti
díj fedezi az onkormányzat köztjs költség fizetési teľhét, továbbá azon felül plusz bevételt is
jelent. Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta közos
koltség fizetési k<jtelezettsége keletkezik, továbbá a helýség állapota folyamatosan romlik.

A helyiség béľbeadása pénzigyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot' hogy a helýség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

. . év. (...hó....nap). szźtm.ű Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dont, hogy:

|.) hozz4iárul a Budapest VIII.' 36583l0lV54he|yrajzi számon nýlvántartott, természetben
a Budapest vIü., Szentkiľályi 33-35. szám a|atti, 55 m2 alapteľülettĺ, üľes,
onkormányzati tulajdonú, utcai, nem lakás célú helyiség bérbeadásćlhoz határozott időľe
2018. decembeľ 31-ig Sipos Lász|ól ľészéľe, garázs cé|jára,64.357,. Ft/hó + ĺfa béľleti
+ közüzemi- és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nęm
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 1712005. (IV. 20.)
számu Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (a) bekezđése
alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat aláírását vźila\a a
leendő bérlő.
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Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. május 27 .

A dijntés végrehajtásátvégzó szewezeti egység: Kisťalu Kft
A lakosság széles kĺjrét éľintő d<jntések esetén javaslata a kozzétételmődjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 201'3. május 8.

Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő
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