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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůiryĺ Bizottság!

L Előzmények

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIil., 35I35l0lN1 helyrajzi számon

nyilvantaľtott, iermész"tb"n a Buđapest VIII., Teleki téľ 5. szźĺrl a|atti,79 mf alapterĹiletű,

utcai bejaratu, ftildszinti nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-nyilvántaľtásban iizlet
besoľolású.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzati Hźvkezelő Iľoda a helyiséget 2013. marcius 22-én vette

biľtokba. A biľtokbavételí jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség állapota (2) rossz.

A T.NETPRINT HUNGARY Kft. (cégegyzékszám: 0I-09-990079; székhely: 1081

Budapest, Népszínhĺáz u. 59.; képviseli: Jagroop Singh tigyvezető) bérbevételi kérelmet

nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség szźmítőgép szewiz céIjaľa töľténő bérbevétele

kapcsĺín. A szfüséges iľatok becsatolásra keľültek, bérleti ďíj aján|atot a kérelem nem

tartalmaz.

A benyújtott iratok ďapjan megállapíthatő, hogy a kételmező a nemzeti vagyonĺól szóló
2O|I. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatő szervezetnek minősül.

il. Indokolás

A helyiség bérbeadása éľdeke az onkoľmźnyzaÍĺak, meľt így mentesül a kĺizĺjs költség

összegének Íizetése a1ó1, valamint a rossz állapotu helyiség felújításra keľtil a bérlő áltď.

III. Tényállás

Avíz&anélküli helyiség utźn az onkoľmĺányzatkozos költségfizetési kĺjtelezettsége: 21.330..

F'tlhó + Áfa.

A 35I35lOlN1 hľsz-ú, 79 fił alapteľĹiletű, utcai bejźnatl, ftildszinti nem lakás célú
helyiségnek az Ingatlanforgalmi kataszterben nyilvĺĺntartott becsült foľgalmi értéke:

12.497.000,. Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 %-ának ťĺgyelembevételével, a

helyiségbenvégezrukívánt számítőgép szewíz (műhely) 6Yo-os szorző a|apjźn:62.485.. F.t +

Áľa.



IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában á11ó nem lakás céljráľa szolgáIő helyiségek bérbeađásĺĺnak
feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI. 20.) szźľĺÍl Budapest Józsefraros onkoľmanyzati ľendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a ľendeletben meghatározoĺIfeladat- és hataskör
megosztás szerint _ önkormanyzati bérbeadói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikĺe vonatkozó egyes szabályokľól
szőIő |993. évi L)O(WII. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺíĺa szo|gáIő helyiségek béľbeadásĺának

feltételeiről szóló 35lf}|3. o/I. 20.) szćnrńBudapest Józsefuĺĺros onkoľmányzati rendelet 14.

$ (1) bekezdése alapjan új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéről a bér|ő

kiválasztása során kell megállapodni. A 24812013. (VI. 19.) szźlmű Képviselő-testiilet
hatźľozatźnak II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjálll a helyiségeknek a jelen

hatźrozat és a Kt. más hataľozata szęrint al<tualizáIt beköltözhető forgalmi érték szolgál.

A helyiségben végezn kívant tevékenység figyelembevételével t<jľténik a bérleti díj
meghatźĺozása, amely a|apjan a tevékenységhez tartoző szotző 6%o.

A Rendelet 14. $ (2) bekęzdés a|apjźn a leendő bérlő a bérleti szerzódés megkĺltését
megelozóen köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés a|apjtn kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettsé gvállal ási ny i|atkozat alźńmi.

v. Dtintés ĺarta|lmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadźsát a T.NETPRINT HUNGARY Kft
részére szźmítőgép szewíz cé|jfua, hatátozott időľe, 2018. december 3I. napjáíg 62.485,-

Ft/hó + Áfa béľteti * k<jztizemi- és különszoIgźitatási díjak ĺisszegen.

vI. A dtintés céljao pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kéľelmező részére töľténő béľbeadását, mert a befolyó béľleti díj
feďęzi az Önkoľmźnyzat közös költség fizetési terhét. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az onkoľmányzatnak, kiadásként továbbľa is havonta köz<js kĺiltség fizetési
kötelezettsége keletkezík, továbbá a helyiség kihaszĺźt\at|ansźĺganak időtaľtama a|att a

helyiség általrános źůIapotatovább romlik.

A helyiség bérbeađasa péĺlzugyifedęzetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dcjntését meghozni szíveskedj en.

Határozatĺ javaslat

év. (...hó....nap). szĺĺmú Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságihatfuozat:

A Vráľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

t.) hozzájárul aBudapest VIII., 35135l0lV1he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Teleki tér 5. szám a|att ta|áLhatő, 79 m" alapteľĹilettĺ, iires,
önkormlĺnyzatitulajďonú, utcai, ftlldszinti bejaratűnem lakás célú helyiség bérbeadásźůloz
hatáľozott időre 2018. decembeľ 31-ig, a T.NETPRINT HI]NGARY KÍt. tészéte,



szźmítőgép szerviz cé|jara62.485,- Ft/hó +Afa bérleti+konszemi- és kiilcinszolgá|tatási
díjak összegen.

2.) abér|etí szerzódés megkĺitésének feltétele, hogy az Önkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)

szźtm;ú Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzati rende|et t4. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megflrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egvoldalú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat a|áitását vá||a|ia a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezetó igazgatőja
Hat'ánđo: 20 13 . jtilius 22.
A d<jntés végrehajtásátvégző szervezetí egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺĺrét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe|módjtra

nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest, 2013.július 01.
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