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Yátosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága ĺ , ĺ)rl- /
Előterjesztő: Kisfalu Kft \.ĺ..'ÍT. .I..sz. napirend

ELoTERJEsZTÉS
A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságz}|3. október 14-i ülésére

Táľgy: Vaľga Andľea Viľág egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a Budapest VI[.
keľület, Somogyi B. u. 14. szám alattĺ iiľes, önkormányzati tulajdonrĺ nem lakás
célú helyĺségľe

Eloterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezeto igazgatő
Készítette: Balogh Erika ręferens
A napirendet nýlvános ülésen lehet tárgyalni
A dönté s el fo gad ás áh o z e gy szer u szav azattobb s é g s zĹik s é ge s

Tisztelt Y ár o s gazdźllkodási és P énzügý Bizottság !

I. Előzmények

Az onkorm ányzat tulajdonát képezi a Budapest VI[., Somogyĺ B. u. 14.- szám a|atti,
36425/0lN1 hrsz-ú, utcai és udvari bejáratű, ťoldszinten elhelyezkedő 50 m2 alapteľĹiletű
helyiség, am el y az ingat|an-nýlv ántartásb an üzlet besorol ással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkezeló Irodája a fenti helýséget 2012' augusztus 30-án
vette birtokba. A biľtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helýség megfelelő állapotú,
(4) besorolású, rendeltetésszerií haszná|atra alkalmas.

A helyiségľe bérbevételi kéręlmet nyújtott be Varga Andľea Yirág egyéni vźi|a|koző
(székhely: 1088 Budapest, József krt. 8. III. 4.; nyilvántartási szźlma: 33II287; adőszźtma:

76760565-1-42) diabetikus élelmiszer bolt üzemeltętése céljára. A helýségben szeszárusítást
ne.m kíván végezni. Bérleti dij ajánlatot nem tett.

A kéľelmezó a vá||alkozői igazo|vány szerint ruházati és lábbeli kereskeđelem mellett,
édesség-kiskereskedelmi tevékenységet v égezhet.

II. A beteľjesztés ĺndok|ása

A helýség bérbeadása bérbeadói dontést igényel, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Ténvállási adatok

Avizőtáshelýségľe az onkormányzatközös költségfizetési kötelezettsége: 11.250 Ft/hó.

A Grifton Property Kft. 2013. augusztus 30-źĺn készitett értékbecslése szerint a 364f5l0lN|
|tľsz-tĺ, 50 m, alapteľülettĺ, utcai és uđvari bejźlrata, ťolđszinti nem lakás célú helýség
forgalmĺ éľtéke: 11.000.000'. Ft.

A kérelemre tĺjľténő béľbeadás esetén a helyiségbenvégezni kívánt tevékenységheztartoző
szorző 6 oÁ, az igy számitott havi nettó bérleti díj: 55.000,. Ft.

onkormányzati éľdekbőI a25 MFt foľgalmi értéket e] nem éró,|egalább 12, de|egfe|jebb 24
hónapja nem hasznosított helýség esetében a béľleti díj 30 o/o-ka| csökkęnthető. Az így
csökkentett havi nettó bérleti díi: 38.500.- Ft



A fenti címen lévő helyiség az atca felől közelítheto meg, aZ iz\ettér 2 helyiségľe tago|t, az

udvari k1jźtrat mellett található a teakonyha és a WC + mosdó. AzuzleÍtét fęlett fémszerkezetú
ga|éia került kialakításra, amel5mek belmagassága 1,8 m. Az ij.zlettér teljes belmagassága 4,0

m, a ga|éna a|atti rész 2,1 m. Az utcai és az udvan bejárati ajtó, valamint az ablakok
faszerkezetuek, az utcai ajtó elhi;zhatő femredőnnyel, aZ udvaľi nyitható fémľáccsal
kiegészített, az ab|akok fix fémľáccsal felszeľeltęk, közepes állapotúak. A belső ajtók
faszęrkezetűek, közepes állapotúak. A padozat beton, járólapokkal illetve pvc-vel burkolt, jó
állapotuak. A galéľia szónyeg padlós, jó állapotú. AhasznáIati meleg vizet villanybojler adja,

a fűtést gázkonvektoľ biztosítja.

IV. Döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Nem javasoljuk a helyiség kéľelemľe történő bérbeadását tekintettel arra, hogy akéte|mezo a
helýségben v égezni kívánt tevékenységIe nem rendelkezik engedéllyel.

V. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

Az üres helyiséggel kapcsolatban, atovábbíakban is a közos koltség fizetési kötelezettsége áII

fenn az onkormányzatnak, ami az előterjesztés készítésének időpontj źhan IÍ.f50,-Ft.

Az előterjesztéssel kapcsolatos dontés pénzíjgyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi ktirn y ezet ismertetése

Az onkormänyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának
feltétęleiľől sző|ő 3512013. (VI. f0.) szttmű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a

ľendeletben meghatározott fęladat- és hatáskör megosztás szerint - <inkormányzati bérbeadói
döntésľe a Városgazdá|kodźsi és Pénztigý Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás
mőďját a 7. $ (1) b) pontja határozza meg. A Rendelet 7. s Q) bekezdése a|apján, ha
onkoľmányzat rendelete vagy a Képviselő-testtilet határozata mást nem tartallmaz, a

tulajdonosi jog gyakorlója hatźltozza ffiog, hogy melýk versenyeztetési eljárást kell
alkalmazni.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokról
szőlő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helýségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáIő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2OI3. (VI. 20.) számuBudapest Józsefuáros onkormányzatirendelet |4.

$ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti ďíjźnak méľtékéről a béľlő
kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az Önkormtnyzat ľészérő| tĺjľténik az
ajén|attétel, a helyiség bérleti dijtlnak méľtékét a Képviselő-testtilęt határozatában
megállapított bérleti díjak alapján kell meghattrozni. A hatáskĺirrel rendelkező bizottság a

bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő-testtileti hatźtrozatbaĺ foglaltaktól csak akkor
térhet el, ha akérę|mező béľleti díj ajánlatot tett. A Képviselő-testtilęt határozatának II. fejezet
7. pontja éľtelmében a helýségbér a|apjźn| a helýségeknek a jelen hatźľozat és a Kt. más
határozataszeľintaktua|izá|tbeköltözhetőfoľgalmiértékszo|gá|.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével tĺjrténik a bérleti díj
meg]latározása, a szęszźlrusítás nélktili kereskedelmi alapellátás tevékenységhez l.artoző

szorző 6 oÁ.

A nettó 25 MFt forgalmi énéket el nęm éro, |ega|ább 1'2, de legfeljebb 24 hónapja nem

hasznosított helyiség esetében a béľleti díj ĺinkormányzati érdekből 30 %-kal cscikkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekęzdés a|apjan a leendő bérlo a bérleti szetzódés megkĺitését
mege|őzően köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként



megfizetni, valamint a I7. $ (4) bekezdés alapjźn kozjegyző ęlőtt egyoldalú
kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áimi.

Fentiek a|apjarl kérem a Tisztelt Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti

hetyiség bérbeađásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

..év. (...hó..'.nap). szźmnVaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hattnozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đtint, hogy nem jfuu|hozzá a Budapest VIII.,
36425lOlNI helytajzi sziĺmon nyilvántaľtoÍt, tetmészetben a Budapest VIII.' Somoryĺ B. u.

14. sz{ľn alatli,S0 m2 alapterülettĺ, utcai bejfuatÚ, füldszinti, galériás nem lakás célú helyiség
bérbeadásaho z Y arga Andľea Vĺľág egyéni vállalkozó tészére.

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezetó ígazgatő
Hatáľidő: 2013. október 21.
A dontés végrehajtásátvégző szeĺvezetí egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dĺlntések esetén javaslata a kozzététęImődjéra
nem indokolt hirdetőtáblĺĺn honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. októbeľ 3.
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