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Tisztelt Bizottság!

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VI[., 35028l0lV1 helyrajzi šzámon
nyilvántartott, természetĹen a Budapest VIII., Auľóra u. 6. szám a|atti, 49 m2 alapterületű,
utcai, ťoldszinti nem lakás célú helýség, amely az ingatlan-nyilvántartásban üzlet besorolású.

A Kisťalu Kft onkormányzati HázkezęIő Irodája a helyiséget 2011. július 29-én vette
birtokba. A biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség á||apota felújítást igényel,
de rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas.

A GIL BAU Kft. (székhely: 1087 Budapest, Bezerédi u. 3. Cg.: 0i-09-90438|; Gergeiy Lajos
tigyvezető) bérbevételi kérelmęt nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség iroda és raktár
cé|jára t<jľténo bérbevétele kapcsán.

A kérelmező bérleti dij ajánlata: 36.000,- Ft/hó + Afa.

A vizőrás helyiség után az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége:

1|.417.-Ftlhćl + 

^f^.Az GRIFToN Property Kft. áIta| 2012. július 2-ánkészített, Gódor LászIő ingatlanforgalmi
szakértő áIta| 2013. április 29-én akbJa|izáit éľtékbecslés a 35028l0lĘll hrsz-í, 49m"
alapteľületű, utcai bejźratu, ftjldszinti nem lakás célú helýség forgalmi értéke: 6.500.000'- Ft.
A bérleti díj megállapitása a nýlvántaľtási érték 70 %o-ának figyelembe vételével kerĹilt

megállapításra. A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó béľleti đij szorző 8oÁ,

azaz a számitott bérleti díj összege: 30.333.- Ft/hó + Afa.

Az onkorm tnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jtlra szoLgáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 17/2005. (IV. 20.) szźtmu Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rende|et2.

$ (1) a Kt. - a ľendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szerint -
önkormányzatibérbęadói dĺjntésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségęk bérletére, valamint az e|iđegeĺítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A kérelem elbírálásakor a béľleti đij megállapítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő-testület f24l20l2. (VII' 05') száműhatározata szerint tĺjrténik. A Rendelet 13. $ (1)

bekezdése alapján új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mér.tékéről a béľIő

kiválasztása soľán kell megállapodni. A Képviselő-testtilet határozatának II. fejezet 7. pontja



értelmében a helýségbér a|Ąäu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. mäs hatźrozata
szeľint akÍua|izá|t beköltözhető foľgalmi érték szolgál. A Képviselő-testülethatározatának II.

fejezet 8. a.) pontja értelmében a nettó 25M Ft érték alatti helyiség ęsętén a bérleti díjat a
helyiség Afa nélktili bekĺjltĺjzheto folgalmi értékének üres, legalább 12 hónapja nem
hasznosított helýség esetén a helyiség AFA nélküli ťorgalmi értékének 70 %-at alapul véve
kell meghatározni. A helyiségben végezni kívánt tevékenység ťrgyelembevételével történik a

bérleti díj meghatáľozása, amely alapján az iroda és raktározási tevékenységhez furtoző szorző
8%.

A Képviselo-tęstületi hatźlrozat 9. pontja úgy rendelkezlk,hogy a számitott bérleti đíj csupán
irányadóként funkcioná|, abédeti ďíj az a mérték, amelyrol a béľlővel megállapodás köthető.

A Rendelet 13. $ (2) bekezdés a|apján a leendő béľlő a bérleti szerzódés megkötését
mege|őzoen kciteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺĺsszeget óvadékként
megfizetni, valamint a 15. $ (4) bekezdés a|apján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírni.

Szakmai iavaslat:

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadásźtt a GIL BAU Kft. részére iroda és raktár
celiá,u,hutározottidőre 2018. december 31-ig, a kéľelmező źita|ajánlott 36.000,- Ft/hó + Áfa
béľleti + kőzuzęmi- és külön szo|gáItatási díjak osszegen.

Javasoljuk a fenti helyiség k&e|mező részére töfténő bérbeadását az titala megajánlott bérlęti
díjon, mert a helyiségľe befolyó béľleti díj magasabb, mint az onkormäĺyzatot teľhelo közos
költség összege,. továbbá azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az Ônkormtlnyzatnak, kiadásként havonta továbbra is közös k<ĺltség fizetési
kötelezettsége keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetęt nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (''.hó....nap). számú Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy:

1.) hozzá.ićĺruĺ a Budapest VIII., 35028/0lAl1he|yrajzi számon nýlvánlartott, természetben a
Budapest VIII., Auľóra u. 6. szám a|att található, 49 m" alapteľületű, üres,

onkormányzati tulajdonú, utcai ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához
hatfuozott időre 2018. december 31-ig, a GIL BAU Kft. tészére, iroda és raktár céljára,
36.000,- Ft/hó + Áfa bérleti -| közuzemi- és külön szo|gá|tatási díjak cisszegen.

f .) abér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

Iakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 17lf005. (IV. 20.)

számu Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bękezclése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 15. $ (4) bekezd'ése a|apján
kozjegyzó előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirttsát vállalja a leendo
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja



Hatáľidő: 2013. május 27 .

A d<jntés végľehajtásźtvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő dĺintések esetén javaslata a közzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. május 6.
Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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