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Készítette: Kubát Sándorné Kisfalu Kft referens
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Tisztelt Y átr osgazdálkodási és Pénztigyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzattulajdonát képezia Budapest VIII., 35488t0IN22he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Baľoss u. 118. szám a|atti, 25 mf alapterületű, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás célú helyiség. A helyiség a tulajdoni lapon üzlet besorolású.

Az onkormányzati Házkezę|ő Iľoda a helyiséget fOIz. november ff-én Vette birtokba. A
bittokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség műszaki ái|apota ió (4), felújítása csekély
anyagi ráfordítással megoldható. A helyiség rendeltetésszenĺL hasznáiatra alkalmas, korábban
élelmiszer Ĺizletként működött.

Fekete Ibolya egyéni vállalkozó (székhely: 1086 Budapest' Dankó u. 36., nyilvántartási száma:
91705|2; adószáma.. 64302795-f-4f) bérbevételi kérelmet nylijtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség élelmiszerüz|eÍ. és Vegyes kereskedés szeszesital árusítással cé|jfua töľténő béľbevétele
kapcsán. A szükséges iratok becsatolásra kerültek, bérleti díj ajánlatot a kérelem nem tartalmaz. A
kéľelmező avái|a|akozőiigazo|vá'nya szerint a tevékenysége||átásárajogosult.

il. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely indokolja a jelen eloterjesztést.

III. Tényállási adatok

A vízóra nélktili helyiség után az onkormányzat kozös koltségfizetési kötelezettsége:
8.464..FtIhő + I'J;a.

A 35488/o/N2f hrsz-ú, 25 m2 alapterületű, utcai bejáratú', foldszinti nem lakás célú helyiségnek az
ingatlanvagyon-kataszterben nyilváLÍ|tartott becsült forgalmi értéke: 3.626.000'. Ft. A bérleti díj
megál|apítása a nyilvántartási érték 100 %o-ának figyelembe vételével kertil megállapításra. A
helyiségben végezni kívánt-.tevékenységhez tartozó bérleti díjszorző I0 vo, azaz a számított bérleti díj
összege: 30.217,. Ft/hó + Afa

A bérleti díj i.ires' legalább 6 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén

önkormányzati érdekből 20 vo-ka| csökkenthető, az így számított bérleti díj:24.|73,. Ft/hó + Afa

Iv. A diĺntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Fekete Ibolya egyéni vállalkozó részére

élelmiszerüz|et és vegyes kereskedés szeszesital árusítással cé|jfua, haÍátozat|an időre 30 napos
felmondási idő kikötéséve|, 30.217,. Ft/hó + Áfa béľletĺ + közüzemi- és külön szo|gáltatási díjak
összegen.



Nem javasoljuk a bérleti díj csökkentését, mivel a helyiség korábban élelmiszer üzletként működött,
íry minimális ľáfordítással hasznosítható a kérelmező részére.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk az üresen álló helyiség kérelmező részére tĺjľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe
adásból befolyó béľleti díj fedezi az onkoľmányzat kozös költség fizetési terhét, azon felül plusz
bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkormányzat, kiadásként havonta
közös költségfizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a jelenleg jó míĺszaki állapotu helyiség a
kihasználatlanság idej e alatt műszakilag folyamato san romlik.

A hatfuozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja a 20|3 ' évre tervezett bérleti díj bevételi
elóir tny zat te lj esiilés ét.

A helyiség béľbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabálý kiiľnyezet

Az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről
sző|ó 35/2013. (VI. 20) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a ľendeletben meghatiĺľozotÍ. fe|adat- és hatáskör megosztás szerint _
önkormányzati béľbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĺ'ikľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. torvény 38. $ (l) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről
szőlő 35/2013. (u. f0') számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 14. $ (1) bekezdése a|apjén új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijáłnak méľtékéról a bérlő
kiváIasztása sorĺán kell megállapodni. Amennylben az onkormányzatrészérő| t<jľténik az ajźn|attéte|, a
helyiség bérleti dijának méľtékét a Kt. hatarozatában megállapított bérleti díjak alapjrán kell
meghatźtrozni. A f48/2013. (VI. I9,) számű Képviselő-testiilet határozatátnak IÍ. fejezet 7. pontja
éľtelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. más határozata szerint
aktva|izáL|tbekölt<jzhetőforgalmiértékszolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatfuozása,
amely alapján a vendéglátás szesziĺľusítassal tevékenységhęztartoző szorző 70 %o

A Kt' hatĺározat 8, a) pontja éľtelmében az üres, legalább 6 hónapja nem hasznosított nettó 25 M Ft
alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendok azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati éľdekből
legfeljebb 20 %-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését mege|őzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapjĺán közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozatalráími.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghoari szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). száműYźtrosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźtrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzĺźjárul a Budapest MII., 35488l0lV22 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Baross u 118. szttm a|att ta|á|hatő, 25 m2 alapteľületíĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáľatu, füldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadástútozhatfuozat|an időľe, 30
napos felmondási idő kikötésével Fekete lbolya egyéni vá|lalkozó részére, élelmiszeľüzlet és



vegyes kereskedés szeszesital árusítással cé|jfua, 30.2|7,. Ft/hó + Áfa béľIeti + közüzemi- és
kii l ön szol g á|tatási díj ak ös szegen.

f.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gá.Iő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2OI3. (vI. 2o.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfeielő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|ott egyoldalú
kötelezettségvállalási nyi latkozat a|áír ását vál l alj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatója
Határidő: f0I3. október f8.
A döntés végľehajtásátvégzó szervęzeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2013. október 10.
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