
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága

Előterjesztő: Kisfalu Kft 7 Z.....sZ. napiľend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3. május 21-i ülésére

Tárgyz Fóľizs Emma magánszemély új béľleti jogviszony létesítéséľe irányuló kérelme
a Budapest VIII., Kisfuvaros u. 9/c. szám alatti önkoľmányzati tulajdonú
helyiség vonatkozásában

Eloteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Kubát Sándornéreferens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dĺjnté s elfo gadásáh oz e gy szeru szav azaÍtobbsé g szüksé ge s.

Tisztelt Bizottság!

Az onkormányzat tulajdonát képezó Budapest VIII., 35091ĺ3/N2 he|yrajzi számon
nýlvántartott, termés,"ib"n a Budapest VIII., Kisfuvaros u. 9/c. szám a|atti, !4 m2

alapterĺiletű, utcai, földszinti nem lakás célú helýség bérlője volt Fóľizs Emma
magánszemé|y a 2007. március 21. nap1änke|t,20|2. decęmber 3l-ig érvényes határozott
idejű bérleti szęrzőđés alapján. A helyiségęt raktározás céIjára haszná|ja a volt bérlő, és
jelenleg is a biľtokában tartja, Fórizs Emma a helyiség bérbevételekor 48.000,- Ft óvadékot
ťĺzetett. A kérelęm bérleti dij ajátn|atot nem tarta|mazott.

A helýség az iĺgatlan-nyilvántartás adatai szerint tizlet besoľolású.

Fóľizs Emma magánszemély kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a fenti helýség bérleti
szeľ zo désének me gho s szabbítása, új bérl eti j o gviszony l étesítés e ügyéb en.

A béľleti szerzódés megkötéséref}If. decęmber 31. előtt azértnem került soľ, mert abéfló a
felhívásunk ellenére nem teljesítette bérleti díj tartozźsát, amely 3 havi béľleti díjnak
megfelelő összeg volt. ÜgyfelĹink a tartozását 2013. április 03-án maľadéktalanul
kiegyenlítette, de a bérleti jogviszony létesítéséľe már nincs lehetőség a ľendeleti
felhata|mazás a|apján, új bórleti jogviszony létesítéséhez a Tiszte7t Bizottság hozzájźlru|ása
szükséges.

A bérlő által jelenle g flzeÍetthaszná|ati díj:22.009.- Ftlhő + Lfa.

A vízőra nélküli helyiségľe az onkormćnyzat kozös költség fizetési kötelezettsége: 3.744,-
Ft/hó.

A Kisfalu Kft Díjbeszedő Csoportjźúol kapott információ szerint a béľlőnek 2013. április 30.

napjáig lej árt esedékessé gű tartozása

A 35091/3lN2 hrsz-il, |4mf alapterĹiletű nem lakás célú helyiségnek az Ingat|aĺvagyon-
kataszterben nyilvántańott becsiilt foľgalmi értéke: 2.0f1.000,- Ft. A bérleti díj megállapítása
a nyilvántartási ér1ék 100 Yo-ának figyelembe vételével került megá||apitásra' A helyiségben
végezni kivánt tevékenységhez tartoző bérleti díj szorző 8 %o, azaz a számitott bérleti díj
összege: 13.473.- Ftlhő + Afa.

Az onkorm źnyzat tulajdonában álló nem lakás cétjára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 17l20O5. (IV. 20.) számu Budapest Józsefuáľos onkoľmányzatirende|etf.
$ (1) a Kt. _ a ľendeletben meghatźrozott feladat- és hatásköľ megosztás szennt -
önkormányzatibérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel.
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A kéľęlem elbírálásakor a bérleti díj megállapítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdése' és a
Képviselő-testtilet 22412012. (VI. 05.) szám.íhatátozata szerint torténik. A Rendelet 13. $ (1)

bekezdése a|apján, iĄ bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának mértékéről a bér|ó
kiválasztása során kell megállapodni. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a bérbeadói
döntés meghozatalakor a Képviselő-testület határozatában foglaltaktól eltérhet, amennyiben a
kérelmező bérleti díj aján|atot tett. A Képviselő-testiilet 22412012. (VI. 05.) szétmil
hatttrozatának 7. pontj a a|ap1źtn a helyiségb& alapjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a
Kt. más határozata szeľint aktualiztůt beköltözheto forgalmi érték I00 Yo-a szolgál. A
Képviselő-testület hatźlrozatának II. fejezet 8. a.) pontja értęlmében, a helyiségben végezni
kívtnt tevékenység figyelembevételévęl történik a bérleti díj meghatźlrozása, a raktározási
tevékenységhez|artozo szorző 8 Yo'

A rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján ővadékfizetési kotelezettsége van, amely során a béľlő
amár befizetett óvadékot k<jteles feltölteni a béľleti szerzóđés a|áitás időpontjában érvényes 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő mértékľe.

A rendelet 15. $ (4) bekezdése a|apján a béľlo kĺjteles kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségváll aló nyĹIatkozatot tenni'

Szakmai iavaslat:

Javasoliuk a fenti helyiséget bérlő Fóľizs Emma magánszeméllyel új bérleti jogviszony
létesítését határozott időre, 2018. dęcember 31-ig, raktározás cé|jára,22.009,. Ft/hó + Afa
bérletĺ + külön szolgáItatttsi díjak összegen.

Javasoljuk a helyiség újbóli bérbeadását a korábbi béľlő tészére, mert így a helyiség
folyamatosan bérlős maľad' továbbá a bérleti díj összege magasabb az ĺjnkormányzatot
teľhelo közös költség osszegénél, tehät plusz bevétele keletkezik.

Az új bérleti jogviszony engedélyezésepénzigý fedezetet nem igényel.

Fentiek alap1án kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az űj bér|eti jogviszony létesítésével
kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

év. (...hó....nap).

Hatńrazatijavaslat

szźtmű Y ár o s gazdźĺlko d á s i é s P én zü gyi B i zotts ági hatźr o zat:
Pénzigyi Bizottság úgy dönt, hogyA Várossazdálkodásl es

hozzŁiáľul a Budapest VIII.' 3509I13lAl2 he|yrajzi sztlmon nýlvántartott, teľmészetben a
Budapest VIII.' Kisfuvaľos u. 9lc. sztlm a|atIi, |4 m2 alapteľületű' önkonnányzati
tulajdonú, utcai, Ítĺldszinti nem lakás célú helyiségre új béľleti jogviszony létesítéséhez
hattttozott' időľe,2018. december 31. naaáig Fórizs Emma magánszeméllyel raktźrozás
céIjára, a bérleti dij 22.009,- Ft/hó + AÍa+ külön szo|gáitatálsi díjak összegen.

a bérleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 1712005. (IV. 20.)
számí Budapest Józsefilárosi onkormányzati ľendelet 15. $ (4) bekezdése a|ap1án

kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvá||aló nyilatkozat a|áirtsát' valamint a 13. $ (2)

pontja a|apján a már megfizetett óvadék 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő osszegre
való feltciltését vállalia a béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatója
Határido: 2013. május 27.
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A dĺjntés végrehajtásźńvégző szęrvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakossás széles körét érintő döntések esetén iavaslata akozzététęlmódiáĺa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. május 8.

honlapon
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Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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