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L Előzmény

Az onkorm ányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 34648t0tV1. helytajzi számon
nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest VIII., Kiss J. u.7. szá,m alatti, 75m2 alapterületű,
utcai, földszinti bejáľatri és kizfuőIag abból megközelíthető pinceszinti nem lakás célú
helyis ég, amel y az ingatIan-nyilvántartásb an iizlet bes orolású.

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefviíros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága I24l20I3. (II. 11.) szőĺmú, határozatátbarĺ
hozzájáru|t a Budapest VIII., 34648l0lNI helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Kiss J. u.7. szám a|atti75 m2 alapterülettĺ, utcai bejáłtatű, földszinti és az
abból megközelíthető pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásáłloz határozott
időre, 2018. december 31. napjáig a GISZHDF Kft. tészéte melegkonyhás vendéglátás
(szeszesital árusítással) céIjfua, 106.310,- Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és külön
szolgáItatáls i díj ak ĺi s s zegen.

A Kisfalu Kft. a kére|mezőt íľásban éĺtesítette abizottságihatfuozatról, a levelet a posta,,Ilem
keľeste'' jelzéssel hozta vissza és a kére|mező sem érdeklőd<jtt a beadott bérbevételi
kérelmének soľsáró..

A P.T.I. Iĺrvestments Kft. (cé,Ąegyzékszám: OI-Og-g47I10; székhely: ĺI73 Budapest, Úilat u.
29. fszt. 2.; képviselő: Puskás András Tiboľ ügyvezető) bérbevételi kérelmet nyrijtott be a
Kisfalu Kft-hez a fęnti helyiség iľoda céljára történő béľbevétele kapcsán. Az aláírási-minta
és a cégkivonat becsatolásra keľültek, bérleti díj ajánlatot a kérelem nemtartalmaz.

A benyíjtott iratok a\apján megállapítható, hogy a kére|mezo a ĺemzeti vagyonľól szóló
f}LI. évi CXCVI. tĺiľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint áÍIátható szeľvezetnek minősül.

il. Indokolás

A Kisfalu Kft. onkormá'nyzatiHázkeze|ő hodája a helyiséget 2OL2. szeptember ZO-án vette
biľtokba. A biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség rendeltetésszerű
hasznáłIatra alkalmas, állapota megfelelő. A helyiség jelenleg is üres, ezért a bérbeadása az
onkormrán y zat számára els ődleges'
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III. Tényállás

A P.T.I. Investments Kft. a Yáĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2IIlf0I3. (III. 11.)
számú' határozata alapján, 2013. április f$-én bérleti szerződést kötött az onkormányzat
tulajdonát képező Budapest VIII. kerü|et 3520f/0lV8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII. József u. 31. szátm alatt található 84 ftŕ alapterületű utcai
bejáratú fĺjldszinti nem Iakás céIjára szo|gá|ő helyiségľe.

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csopoľtjának nyilvántartása szeľint a P.T.I. Investments Kft-nek
a Budapest VIII., József u. 31. szám a|atti helyiségľe 2oI3. május 31. napjáig 1 havi béľleti-,
köztizemi és különszolgáltatási díjhátľaléka van' amely a konyvelés állapotábót adódik.

A vízőra nélküli helyiség utźn az Önkormányzat közos költségfizetśsi kötelezettsége:
1.6.500.. Ft/hó + Áfa.

A Grifton Pľoperty Kft. által 2013. május 21-énkészített értékbecslés szerint a34648/0lN1
hľsz-ú, 75 m. alapterületrĺ' nem lakás célú helyiség foľgalmi éľtéke: 10.100.000,- Ft. A
Képviselő-testület hatáĺozatának II. fejezet 8. a.) pontja értelmében a nettó 25M Ft éĺték alatti
helyiség esetén a bérleti díjat az Ĺires, legalább 6 hónapja' de legfeljebb 12 hónapja nem
hasznosított helyiség AFA nélküli foľgalmi étékének 80 ?o-áÍ alapul véve kell meghatározni.
A helyiségben végezni kívánt tevékenysé ghez tartozó bérleti đíj szorző 8 vo, dzäz a számított
bérlęti díj <}sszege 53.867.. Ft/hó + Afa.

A jelenlegi számítottbérleti ďíj azéĺt' alacsonyabb' meľt
- aZ éĺtékbecslésben ' megállapított forgalmi éľték kis mértékben alacsonyabb, mint a

februáľi előteľjesztés időpontjában alkalmazott2011. évi ingatlan-vagyonkataszter szeľinti
nyilvántaľtási érték,

- a februári határozatban If %o-os bérleti díj kategóriátbaĺ tartoző tevékenységľe kérte a
béľleti jogviszony létesítését a kére|mezó,

Eĺtékbecslés megrendeléséľe azért került soľ, mert azingat|aĺ-vagyonkataszterben afDII. évi
érték'hez képest alacsonyabb érték keľült af}If. évi megállapításra.

IV. Jogszabályi köľny ezet ĺsmertetése

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjfua szolgáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeirőt szóló L7l2005. (IV. 20.) számú' Budapest Jőzsefvátos onkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) f, $ (1) a Kt' _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ
megosztás szeľint _ önkormiínyzati bétbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Péĺzigyi
B izottságot j ogosítj a fel.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ó helyiségek bérbeadásrának

feltételeiÍől szóló l7lz005. (tV. 20.) számű Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet
(továbbiakbaĺl: Rendelet) 2. š (1) a Kt' - a rendeletben meghatźrozott feladat- és hatásktir
megosztás szerint _ cjnkormányzati bérbeadói döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot jogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésti}ľe vonatkozó egyes szabályokról
szőIő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezđése éľtelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon álIapodnak meg.

A kérelem elbírálásakor a bér|eti díj megállapítása a Rendelet 13. s (1) bekezdése, és a
Képviselő-testület (továbbiakban: Képviselő-testületi határozat) f24l20I2. (Vil. 05.) számú
hatáłrozata szerint történik. A Rendelet 13. $ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a

hetyiség bérleti díjĺának mértékérőI a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. A Képviselő-
testĺilet határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a



jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izáIt beköltözhető forgalmi érték szolgál.
A Képviselő-testület határozatának II. fejezet 8. a.) pontj a érte|mébe-n a nettó 25Mr ft érték
alatti helyiség esetén abéfleti díjat az tiľes, legalább 6 hónapja, de legfeljebb L2 hónapja nem
hasznosított helyiség AFA nélktili foľgalmi éľtékének 80 vo-ői alapul véve kell meghatározni.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a béľleti díj
meghatározása, arne|y alapján az lrodatevékenységheztartoző szotző 8 %o.

Képviselő-testĹileti határozat 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a száĺmított bérleti díj csupán
iĺányadóként funkcionái, abér|eti đíj az amérték, amelyről a bérlővel megállapodás kothető.

A Rendelet 13. $ (f) bekezdés alapjan a leendő béľlő a bérleti szeruodés megkötését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként
megfizetni, valamint a 15. $ (4) bekezdés alapján kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségváI|a|ásinyilatkozatalátÍmi.

v. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

.Tavasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadásőt a P.T.I. Investments Kft. Kft. részére
iroda céljára, határozott időre 2018. decembeľ 31-ig, 53.867.. Ft/hó + Áfa bérleti +
köztizemĹ és külön szolgáitatátsi díjak összegen, amennyiben a fennálló díjhátľalékáLt abérleti
szerződés megkötése előtt kiegyenlíti.

vI. A dłintés célja, pénzůigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmezo tészérętorténő béľbeadását, merĹ a több mint fél éve
üresen áltó helyiségre befolyó béľleti díj fedezi az onkormányzatközös költség fizetési terhét,
Íovátbbá azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az
onkormányzat, kiadásként havonta továbbra is kĺjz<js kĺittség fizetési kĺltelezettsége
keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

Fentiek alapjan kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en'

Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap)' szźlmú'Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ihatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzájórut a Budapest VIII., 34648t0ĺN1. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Kĺss J. u. 7. szátm alatt ta|áÄható, 75m" alapteľületií, üľes,
önkormányzati tulajdonú, utcai, földszinti bejáraúnem lakás célú helyiségbérbeadásáůloz
határozott időre 2018. decembeľ 3I-íg, a P.T.I. Investments Kft. tészére, iľoda céljáľa,
53.867'. Ft/hó + Áfa béľletĺ + kozuzemi- és külön szo|gáltatási díjak összegen,
amerľryiben a ferľrálló díjhátralékát ab&|eti szerzodés megkĺitése előtt kiegyenlíti.

2) abér\eti szerzódés megk<ĺtésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gálő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló I7lf005. (IV. 20.)

szátmú' Budapest Józsefváľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezđése alapján
kozjegyző előtt egyolđalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áítźłsát vállalja a leendő
bérlő.
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