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I. Előzmények

Az onkormáĺyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' Somogyi B. u. 17. szám a|atti,36466ĺ0ĺN3
Ilrsz-u, utcai bejáratu' fiildszinten elhelyezkedő, 18 m2 alapterületű helyiség, amely az ingat|an-
ĺy1|vttúartásban ĺizlet besorolás^sal szerepel. A helyiségben ideiglenes szerkezetiĺ galéľia taIáilhatő, igy
a teljes hasznos alapteľiilet 31 m,'

A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiHźnkeze|őIrodája a fęnti helyiséget 2013. ápn|ís 15-én Vette biľtokba.
A birtokbavéte|i jegyzőkonyv tanúsága szeľint a helyíség megfelelő állapotú, (4) besoľolású,
ľendeltetéss zeru használatľa alkalmas.

A helyiségre bérbevételi kérelmet nyrijtott be Vaĺga Andręa Viľág egyéni váIla|koző (székhely: 1088
Budapest, József krt. 8. III. 4.; ltyi|vántartási száma:33II287; adőszáma:76760565-I-42) ruházatí és
cipő bolt üzemeltetése cé|jára. A helyiségben szeszárusítást nem |<tván végezni. Béľleti díj ajánlatot
nem tett.

A kérelmező a vállalkozői igazo|vány szerint ruhźuati és lábbeli keľeskedelem mellett, édesség-
kiskereskedelmi tevékenységet végezhet.

II. Indokolás

A helyiség bérbeadása bérbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen előteľjesztést.

III. Tényĺíllás

Avízőráshelyiségre az onkormányzatkozosköltségf,rzetési kotelezettsége: 4.349.- Ft/hó.

A G!fton Pľoperty Kft. 2013. augusztus 30-ánkészített értékbecslése szerint a 36466l0lN3Ilĺsz-u,
18 m, alapteľületíĺ, utcai bejáratú, füldszintí nem lakás célú helyiség forgalmĺ éľtéke: 6.400.000'. Ft.

A kéľelemre történo bérbeadás esetén a helyiségben végezni kivźnt tevékenységhez tartoző szorzo
8 %o, az igy sztlmitott havi nettó bérleti đíj: 42.667 

'- 
Ft.

A248120|3. (VI. l9.) szźtmű Képviselő-testtileti hatáĺozat II. Fejezet 7.pontja értelmében, abbaĺaz
esetben, ha a helyiség bérbeadására, versenyeztetés, vagy pźiyázat tLtján kerül sor, a minimális béľleti
dijat ahelyiség Afa nélkiili beköltözhető forgalmi éľtékének 80 ./o.áLt alapul véve kell meghatározni,
ennęk összege 5.120.000'- Ft. Amennyiben a pźiyázatban a bérbeadás sorźln végezhető tevékenység
nem keľül meghatźrozásra, úgy az a|ap béľleti díj méľtéke a helyiség Afa nélkü|i bek<jltozhető
foľgalmi étékének 8 oń-a, azaz a szőmított béľleti tisszeg: 34.133,- Ft/hó + Afa.

A fenti címen lévő helyiségazltca felől közelíthető meg, üzlettérből és vizesblokkból áll. A teljes
iz|ettér ťolött faszeľkezetu ga|éria van' A ťoldszint 2,6 m, a ga|&iaf,4 mbe|magasságú. Abejźratfa-
és fémszerkezetu portá|, üvegezett tolóajtóval, osztott fémľedonnyel, közepes állapotú. A padozat



beton,járólappal burkolva, a galérián szőnyegpadló boľítás. A falak vakoltak, tapétázottak' festettek, a
vizes helyiség csempézettek, kozepes állapotúak. A helyiségben gépészeti berendezés és holeadó

nincs.

IV. Jogszabálý környezet ismertetése

Az onkoľmtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 3512013. (VL 20.) számiĺ rendelet 2. $ (1) bękezdése értelmében a Kt. - a rendeletbęn
meghatározott feladat- és hatáskor megosztás szerint - önkormányzati bérbęac1ói c1öntésre a

Yárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a.bérbeadás módját a 7.s (1) b)

pontja határozzameg. A Ręndelet 7.$ (2) bekęzdése a|apjáĺ, ha onkormányzat ľendelęte vagy a

Képviselő{ęsttilet határozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg,hogy
melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (l) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára sz.olgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőIő 35lf013. (VI. f0.) szźmiĺ Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendelet 14. $ (i) bekezdése
a|apjźn új béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéľől a bérlő kivá|asztźsa során kell
megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő| töľténik az ajźnlattétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a Képviselő-testület hatźlrozatźlbaĺ megállapított béľleti díjak aIapján kell
meghatátozni. A hatáskörľel rendelkező bizottság a béľbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő.
testületi batározatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kéľelmező béľleti díj ajáĺlatot tett. A
Képviselő-testtilet határozatának II. fejezet 7 ' pontja értelmében a helyiségbér alapjául a

helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. mźshatározata szęľint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi érték

szolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység f,rgyelembevételével torténik a bérleti díj meghatározása, a

kereskedelmi tevékenysé ghez tartozo szorző 8 o/o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlo a bérleti szerződés megkötéSét megelőzően

koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a l7. $ (4) bekezdés alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási ĺyi|atkozat a|áini.

A nyilvános pá|yázat lebonyolításźlnakszabáIyait' a veľsenyeztetési eljárásokľól sző|ő 42812012. (Xil.
0 6. ) számú Képvi sel ő -te stületi hattlr ozat Íartalmazza'

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviseló{estületének 4f8l20|2. (xII. 06.) számtl
Versenyeztetési Szabályzatát a Budapest Józsefuárosi onkormányzatiilajdoĺában ál1ó vagyonelemek
hasznosítása és tulajdonjo gának źúruházźsa esetén a hasznosító és a tulajdonj ogot szerző kivá|asztására
kell alkalmazni, ha a versenýárgya|ás tartása jogszabá|y a|apján kĺitelező, vagy a tulajdonosi
jogköľgyakorló előírta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a

tulaj donj o gá t tttruházni,

A Versenyeztetési SzabáIyzat f9. pontja éľtelmében a nem |akás céIjára szolgá|ő helyiség
bérbeadására meghirdetett pá'|yázat esetében a minimális béľleti díjat első esetben a Képviselő.testtilet
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľleti díjárőI sző|ő hatźrozatában az adott helyiség kategőiźna
meghatározott bérleti díj 100 %o-aképezi.

A helyiségbér a|apjäil a 24812013. (VI. 19.) számu Képviselőtestületi határozat szo|gá|' A Kt.
határozatII. fejezet7. poĺtja értelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek ajelen határozat és a

Kt. más határozata szerint aktua|izélt bekoltozhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadására' versenyeztetés vagy páIyázat útján keľül soľ' a minimális béľleti dijat a

helyiség Ápa nelnili bekoltĺizhető foľgalmi éľtékének 80 %-át alapul véve kęll meghatározni.

Nyilvános pźiyźztatás esetén önkoľmányzati érdekből a minimális bérleti díj a beköltözhető forgalmi
érték 80 %o-ná| kisębb éľtékben is meghatározható azza|, hogy ęz az érték nem lehet kevesębb a

beköltözhető foľgalmi éľték 50 %o-ná|. A Képviselő-testtilet 7. poĺtja értelmében amennyiben a



pá|yázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra,ugy az alap bérleti
díj mértéke a helyiség Afa nélküli beköltözhető forgalmi értékének 8 %o-a.

A páIyázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmerülése lenne
várhatő abban az esetben, ha az onkormányzat a felhívást napilap, hiľdetési újság útján is közzétenné,
ezérttapasztalataink a|apjźn nem javasoljuk a hiľdętés napilapban töľténő megjelentetését. A pá|yźnati

felhívást közzétesszük a Versenyeztetési szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Fováľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodźýáĺ, va|amint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkoľmányzat Polgáľmesteľi Hivatala hiľdeto tźhláján, a
vagyonügyleti megbizott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a

Józsefuáľos című helyi lapban, az Onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján' és egyéb

rendelkezésre álló internetes hirdetési portálon.

V. Döntés tartt|máłnĺk részletes ismeľtetése

Javasol1-uk a Budapest VIII., Somogyi B. u. 17. szám aIatti íngatlanon belül elhelyezkedő,
36466l0lV3 hľsz-ú, 18 ď alapteľületrĺ utcai bejáratú ťoldszinti nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadását a kérelmet benyújtó Yarga Andľea Virág egyéni vállalkozó részére,,ruhtnat és cipő
kereskedelmi iz|ęt cé|játa, a szĺtmitott bérleti díjnak megfelelő 42.667,- Ft/hó + Afa bérleti díjon.
Azért javasoljuk a he|yiség kére|emľe töľténő bérbeadását, mert így a pźiyázaton meghiľdetett béľleti
díjnál magasabb bérleti díj kérheto, a bérleti szerzódés megkötése rövid határidővel ľealizálható.
Eľedményes pá|yázat esetében a béľleti szeľződés megkötése, a közzététe| időtartama, a pá|yénat

birá|ata és eredményének megállapítása miatt f0I4. eLejére várható.

Nem javasoljuk a helyiség bérbeadására pá|yźnat kiírását az e|őzőeken túl a helyiség alapteľületére
tekintettel.

vI. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A helyiség bérbęadása pénnjgyi fędezetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

ľJĺtíroza;tijavaslat

A VERZIO

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

I.) hozzá.iárul a Budapest VIII., 36466/0lN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest vlil., Somogyi B. u. 17. szám alatti,18 m2 alaptęrületiĺ, utcai bejáratú' ťoldszinti,
galéľiás nęm lakás célú heýiség bérbeadásćlhozYarga Andrea Viľág egyéni váIlalkozó részére,
hattrozott időre, 2018. december 3I' napjáig, ruht.zati és cipő kereskedelmi üzlet cé|jára, 4f.667'-
Ft/hó + Áfa téľleti + könjzemi- és kĺilĺjn szolgáltatási díjak összegen'

2) a bér|eti szerződés megkĺitésének feltétele' hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számú Budapest
Józsefuárosi Ônkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7' $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt egyoldalú
köte lezettsé gvál l al ás i ny i|atko zat a|áír ását v á|1 a|j a a l eendő bérl ő.

VAGY

B VERZIÓ

év. (...hó....nap). számíYárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatźrozat:



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem jtru| hozzźl, a Budapest vln.' Somogyi B. u. 17. szám alatt ta|áIhatő, 36466l0lN3 hrsz-ú
utcai bejáratú, ťoldszinti 18m'alapterületű, önkormányzati t|J|aidonú, iires, nem lakás célú
üzlethelyiség béľbeadás ához Y ar ga Andrea Virá g egyéni vállalkozó részér e.

2') fe|kén a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Somogý B. u. 17. száma|attta|áIhatő,3646610lł3
hĺsz-ú utcai bejáľatú, ťoldszinti 18 m' alapteľületíĺ, onkormányzati tulajdonú, üÍes, nęm lakás célú
üzlethelyiség béľbeadására vonatkozó nyl|vános egyfordulős pá|yázat kiíľására 34.133'- Ft/hó +

Áfa mĺnÍmális bérleti díj öqszegen.

3.) aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a ptiyázat a Versenyeztetési szabályzatrőI szőIő 428l20|f . (XIJ.
06.) számú a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselőtesttileténekhatározatában foglaltak
szerinti lebonyolításra.

4.) a pźtĺyázati fe|hívást a Veľsenyeztetési Szabźúyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII' kertileti Hivatala okmányiľodź|án, va|amint a Budapest
Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuáľosi Önkormányzat Polgáľmesteri Hivatala hirdető táb|áján, a

vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgá|o helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuáros címiÍ helyi lapban, az Önkormányzat és a varyonügyleti megbízott honlapján,
továbbá a Polgáľmesteľi Hivatal számára költségmentes hirdetési felületeken torténő
megielentetés szélesebb körű biztosítása érdekében az egyéb rendęlkezésľe álló internetes
hirdetési portálokon kell közzétęnni.

Felelős:Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Határidő: 201 3. októbeľ 14.

A döntés végrehajtását végző szęrvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺjrét érinto döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetótáblán honlapon

Tisztelęttel:
Budapest, f0I3. szeptember 27.

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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