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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Az Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó I7/fo05. (IV.20.) számú Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 2'$ (1) a Kt. - a
rendeletben meghatátozott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzatibérbeadói dontésľe
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 36fgÍ.totV3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest YIII., Pľáteľ u.37. szám a|atti, 40 m2 alapteľületű, utcai bejáratú, földszintí
nem lakás célri helyiség, amely az ingat|an-nyl|vántaĺtátsban műhely besorolású.

A Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft a helyiséget 2008. december 4-én vette birtokba. A birtokbavételi
jegyzőkönyv tanrisága szeľint a helyiség állapota erősen leromlott. A helyiség rendeltetésszeriĺ
hasznáůatra csak felújítás uĹán alkalmas.

A THALASA Bt (székhely: 1083 Budapest, Füvészkertu.4. Cg:01-06-776345, képviselője: Hegedrĺs
Andrea) béľbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség fizikai kozérzetęt javítő
szolgáltatás (szauna, masszázs, életvezetési tanácsadás stb.) céljára történő béľbevétele kapcsán. A
kéľelemhez becsatolta a Bt. cégkivonatát, a képviseletre jogosult a|áłírási címpé|dányált, szemé|yi
igazo|v ány át és lakcímkárty ájált.

A Bt. képviselője kérelmében nyilatkozta, hogy a helyiség felújítását, tevékenységének végzésére
megfelelő kialakítását saját költségén vái|a|ja, ame|yhez a tulajdonos ttozzá'járu|átsát kéri, kivéve az
elektromos mérőhely kia|akítását. Az elektromos mérőhely kialakítását a Kisfalu Kft. Önkormányzati
Háłzkeze|ó koda megrendelte. A kérelem bérleti díj ajánlatot nem taľtalmazott.

A benyújtott iratok alapján, valamint a kére|mező nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a Bt. a
nemzeti vagyonról sző|ó 2011. évi CXCVI. törvény 3' $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint ált|áthatő

szervezetnek minősiil.

A vízőrás helyiség után aZ onkormányzat köz<is költségfizetési kotelezettsége:
8.800.. Ft/hó + Afa.

A GRIFTON Property Kft. által fllz. oktőber IZ-én készített, Gódor Lász|ó Ingatlanforgalmi
Szakétő á|ta| 2oI3. május 27-én aktua|izá|t értékbecslés szerint a 36f9I/0ĺN3 hrsz-ú, 40m'
alapterületíĺ, utcai bejfuatű, földszinti nem lakás célú helyiség foľgalmi éľtéke: 4.600.000'. Ft. A
bérleti díj megállapítása a nyilvántartási érték 70 vo-ának figyelembe vételével kerĹilt megállapításľa.
A helyiségben végezni kívánt,tevékenységhez tartozó bérleti díj szorzó 8 7o, azaz a számitott bérleti
díj osszege: 21.467.. Ftlhő + ÁÍa.

A Rendelet 4. $ (2) bekezdése szerint béľbe adható a helyiségben folytatnikívánt tevékenység cé|jára

á,||apotáná| fogva hasznáihatat|an helyiség is, ha a ľendeltetésszeríihasznáł|atra va|ó alkalmassá téte|ét

abér|ő vál|a|ja.



A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXvil. törvény 38. $ (1) bekezdése énelmében a felek a helyiségbér osszegében
szabadon állapodnak meg.

A kérelem elbíľálásakor a bérleti díj megá,||apítÁsa a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a Képviselő-
testület 224lf0lf. (vIL 05.) számú hatátozata szeľint történik. A Rendelet 13. $ (1) bekezdése alapján
új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bérlő kiválasztása során kell megállapođni.
A Képviselő-testület hatfuozatának tr. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbéľ alapjául a
helyiségeknek a jelen hatátrozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izá|tbek<jltözhető foľgalmi érték
szolgál. A Képviselő-testület hatátozatának [I. fejezet 8. a.) pontja értelmében a nettó 25MFt éÍÍék
alatti üres, legalább 12 hőnapja nem hasznosított helyiség esetén a bérleti díjat a helyiség Áfa nélkĹili
beköltözhető foľgalmi értékének 70 vo-átalapul véve kell meghatározni'

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása,
amely alapján afizikaikozérzetet javító szolgáltatás tevékenységhez tartozó szorzó 8 7o.

Képviselő-testtileti hatátrozat 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a szá'mított bérleti díj csupán
irányadóként funkcionál, a bérleti díj az amérték, amelyről a bérlővel megá|lapodás kötheto.

A 15. pont b) alpontja értelmében a helyiségbér átmeneti időszakľa csökkenthető a helyiség á,ta|akítáLsa
vagy felújítása miatt.

A Rendelet 13. $ (2) bekezdés alapján a leendő bér|ő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 15. $ (4)bekezdés alapján közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áími.

A helyiség rendeltetésszeruhasznátlhatóságának biztosítása abérbeađó feladata.

Szakmai iavaslat:

.IavasoliukafenticímenlévőhelyiségbérbeadásátaTHALASABtrész&eW
szolgáltatáscé|jára,határozottidőre2018'december3I-ig,Wbéľleti+közüzemi-
és kĹilon szolgáltatási díjak összegen, azza|, hogy a leendő béľlő saját költségén vállalja a helyiség
rendeltetésszeruhasználatra alkalmassá tételét, és a bérleti szeľződésben rögzíteni kell, hogy a leendő
bérlő bérbeszámítási igénnyel nem lép fel a tulajdonos önkormányzatta| szemben.

Javasoljuk a helyiség felújíĺásához, áĺta|akításźthozva|őhozzájátu|ás megadását.

Azért j avasolj uk a fenti helyiség kére|mezo részére a bérbeadás źtt, mert az így befolyó bérleti díj fedezi
az onkormányzat köz<is költség fizetési terhét, továhbá azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben
nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta kcizös költség fizetési
kötelezettsége keletkezik, továbbá afo08. óta üľesen álló helyiség állapota tovább fog romlani.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos d<ĺntését

meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számrí Yáłrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) hozzójórut a Budapest VIII., helyrajzi 36291ĺ0lN3 számon nyilvántartott, természetben a
Éuaup"'t VIII., Prłfuľ u. 37. szám a|att talrálható, 40 m2 alapterĹilettĺ, üres, onkormányzati
tulajdonú, utcai, foldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatźttozott időre 2018. december

3I-íg aTHALASA Bt részére, fizikaikozéržete{ javító szolgáltatás cé|jfua,21.467,. Ft/hó + Áfa
béľleti + közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen, azza|, hogy a leendő bérlő saját

költségén vállalja a helyiség rendeltetésszerű hasznáiatra alkalmassá tétę|ét. A bérleti



szerződésben rögzíteni kell, hogy a leendő béľlő a bérlet időtartama alatt béľbeszámítási igénnyel
nem lép fel a tulajdonos onkormányzatta| szemben.

2.) hozaijórul a helyiség bérlo költségén történő felújításához, áta|akításálhoz.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában á,||ó nem lakás
cé|jáłra szo|gá-|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l2005. GV. 20.) szá,mú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezđése alapján 3 havi bérleti díjnak megfeielő
óvadék megfizetéséf, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásáú vállalj a a leendő bérlo.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatója
Határido: 2013. júniusl7.
A döntés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ata aközzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2013. május 28.
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