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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az tnkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 36455ĺ0tN1 helyraj zi számon
nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., Gyulaĺ P. u. 12. szám alatti, 33 m2
alapterületú, utcai és udvaľi bejőratú,, földszinti nem lakás cétú helyis ég, amely az ingat|an-
nyilvántartásban üzlet besorolású.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHźĺzkezeló Irodája a fenti hetyiséget foIf. február 09-én vette
biĺtokba. A helyiség felrijított, (4) besoľolásti, ľendeltetésszenĺ haszĺálatra alkalmas. A
helyiséget az e|őzo bérlő (kozmetika) felújított és karbantaľtott állapotban adta vissza.

Kebeđe Yetnayet Mammo egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 34479LI8: adőszáłma:
66315618143; vái|akozáłs kezdete: 2013. szeptember f6.) bérbevételi kérelmet nýjtott be a
Kisfalu Kft-hez a fenti nem lakás cé|ű uz|ethelyiség, fođräszat, kozmetika, műkorom
tevékenység cé|jfua torténő bérbevétele kapcsán. A kérelem béľleti díj ajánlatot nem
tarta|maz. Az egyéni vállalkozói igazo|ványban csupán a gyeľmek-, ĺoi és férfi fodrászat
tevékenységi kör szerepel.

u. A beterjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeađói döntés szi.ikséges, amely indokolja a jelen
előterjesztést.

III. TényáIlásĺ adatok

A vízótás nem lakás célú helyis égre az onkoľmányzatkozos költség fizetési köteIezettsége:
|0.512,.FtJhő.

Az onkormźnyzat Ingatlanvagyon-kataszterének nyilvántaľtása szeľint a Budapest VIII.
Gyulai P. u. 12. szám alatti,36455/0/N1 hľsz-ú, 33 m. alapterületti, utcai bejáratú földszinti
nem lakás célú helyiség becsiilt éľtéke: 7.235.000'. Ft.

A kérelemľe töľténő bérbeadás esetén a helyiségben végezni kívánt lakossági kisipari
szo|gá,|tatátsi tevékenységhez tartozó szorző 6 7o, az így számított havi nettó béľleti dii:
36.175,-Ft.

iselő-testületének

3



A248/2013. (vI. I9.) számű Képviselĺí-testület hatátozat 8. a.) pontja értelmében az üres,
legalább 12hónapja' de legfeljebb 24 hónapja nem hasznosított nettő f5 MFt alatti helyiség
esetén a bérleti díj ĺinkoľmányzati érdekből legfeljebb 30 ?o-kal csökkenthető. Az ígý
csökkentett havi nettó béľleti díjz 25.323,.Ftlhő.
A f48l2o13. (VI. I9.) számi, Képviselő-testületi határozat II. Fejezet 7. poĺtja értelmében,
abban az esetben, ha a helyiség bérbeadásáľa, versenyeztetés, vagy pá|yázat űtj,án kerĹil sor, a
minimális béľleti díjat a helyiség Áfa nélküli beköltłizhető forgalmi éľtékének 80 %o.áú
alapul véve kell meghatáľozni, erľrek ĺisszege 5.788.000,. Ft. Amerľryiben a páiyźlzatban a
bérbeadás során végezhető tevékenység nem kertil meghatározásta, így az alap bérleti díj
mértéke a helyiség Afa nélküli beköltozhető forgalmi értékének 8 ?o-a, aZaZ aszálmítottneftó
béľIetĺ iisszeg: 38.587,. Ft/hó.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a helyiség kéľelemĺe töľténő béľbeadását tekintettel arra, hogy a helyiség a
Palota-negyed teľületén van, és elhelyezkedéséből adódóan a nyilvános egyfordulós pályázat
kiírása előnytisebb az onkorm ányzat számőra.

Nem javasoljuk a bérbeadást Kebede Yetnayet Mammo egyéni vállalkozó részéte azéĺlsem,
mive| az egyéni vállalkozói igazolványban csupán a gyermek-, noi és féľfi fodľászat
tevékenységi kör szerepel, azonban a helyiséget fodrászat' kozmetika, műkĺjľöm tevékenység
céIjárakívőnrĺá hasznosítani' így valószínűsíthetően a helyis éB egy részét kiadná.

Javasoljuk a Budapest VIII., Gyulai P. u. 12. szám alatti ingatlanon belül elhelyezkeđo,
36455ĺ0lNl hĺsz-ú, 33 m" alapterületű utcai bejáratú foldszinti nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadására nyilvános egyfordu|ős páIyázatkíírását,38'587,- Ft/hó + Áfa minimális béľleti
díj ĺisszegen.

A pályázat. megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmerülése
leĺme vá,rhatő abban az esetben, ha az onkormanyzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján
is k<izzétermé, ezért tapasztaIataink alapján nem javasoljuk a hirdetés napilapban történő
megjelentetését. A pá|yázati felhívást közzétessziik a Versenyeztetési szabőiyzat 11.

pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. keľületi
Hivatala okmányirodźLján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefvárosi
onkormiínyzat Polgármesteri Hivatala hiľdető táblá,jáľl, a vagyonügyleti megbízott
ügyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein)' a Jőzsefváros című helyi
lapban, az onkormányza*t és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésre
á1ló inteľnetes hirdetési poľtálon.

A felhívás kozzététel&e a Versenye ztetési szabá,Iyzat 1 1 . pontj ában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Koľmányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányiľodáján, valamint a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmáĺyzat Polgármesteri Hivatala hiľdető
táb|áján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft
telephelyein), a Józsefvá,ros címú helyi lapban, az Ônkormányzat és a vagyonügyleti
megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésre á11ó internetes hirdetési portálon kerül sor.

V. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a nyilvános egyfordulós páiyázat kiírását' mivel a helyiség a Palota-negyed
területén helyezkedik el, vélelmezheto, hogy a pá|yáztatással magasabb bérIeti clíjon kerüIhet

majd bérbeadásľa, és szélesebb kĺjrben hívható f'e| az érdeklődők figyelme a helyiségre,
továbbáminél etőbbi bérbeadásából befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat közös költség

fizetésí terhét, és páIyázat révén a nagyobb bérleti đíj ajanlatta| még plusz bevétel is
valószínűsíthető.



Amennyiben a helyiségre kiírt nyilvanos pályázat ercdménýelen, az onkoľmányzatnak
kiadásként havonta közös költség fizetésí kötelezettsége keletk ezik, toválbbá a ńelyiség
műszaki állapota romlik a kihasznáIatlanság miatt.

A hatátrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a a 2OI3. évre tewezett bérleti díj
bevételi e|óir ány zat telj esülés ét.

A nem lakás célú helyiség béľbeadása pénzngyifedezetet nem igényel.

VI. JogszabályÍ kiiľn y ezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) szálmú'rendelet 2. $ (1) bekezdéJe értelmében a Kt. _ a
rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói
dĺintésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás

$ódját a 7. $ (1) b) pontja hatfuozza meg. A Rendelet 7. $ (2) bekezdése alapján, ha
onkormányzat ľendelete Vagy a Képviselő-testület határozata mást nem taľta|maz, a
tulajdonosi jog gyakoľlója határozza meg, hogy melyik veľsenyeztetési eljáľást kell
alkalmazni.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokĺól
szőLő |993. évi LXXVII. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér
ĺisszegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 351201'3. (VI. 20.) szátmú' Budapest Józsefváros onkormányzati rende|et 14.
$ (1) bekezđése a|Ąan új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a béľlo
kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérol történik az
aján|attéteL, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület határozatában
megálIapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A hatásköľľel ľendelkező bizottság a
béľbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő-testületi hatátrozatbaĺ foglaltaktól csak akkor
téľhet el, ha akére|mező bérleti díj ajanlatot tett. A Képviselő-testület határozatának II. fejezet
7. pontja értelmében a helyiségbér alapjáuI a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
határozataszeľintaktuaIizáltbekcjltözhetőf orgalmiértékszolgá|.

A helyiségben végezní kívant tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj
meghatározása, a lakossági kisipaľi szo|gá|tatási tevékenységhez tartoző szotző 6 vo.

A nettó 25 MFt forgalmi értéket el nem érő, |egalátbb If, de legfeljebb f4 hónapja nem
hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkoľmányzati érdekből 30 ?o-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjan a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését
megelőzően köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni. valamint a I7. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláímĺ.

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabá|yaít, a versenyeztetési eljárásokĺól szóló
428 l f0 Lf . ( X u. 06' ) s zámí Képvi s elő -te s tül eti határ ozat tarta|mazza.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 428ĺ20L2. (XII. 06.) számli
Versenyeztetési SzabáIyzatát a Budapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában álló
vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átnlhőłzása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szerző kiválasztására kell alkalmazni, ha a veľsenýáľgyalás taľtása jogszabáiy
a|apján kĺjtelező, vagy a tulajdonosi jogkörgyakoľló előírta, hogy a vagyont veľsenyeztetési
eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogót á'truházni.

A Versenyeztetési Szabáł|yzat 29. pontja ételmében a nem lakás cé|jára szolgőiő helyiség
bérbeadásáľa meghiĺdetett páiyázat esetében a minimális béľleti díjat első esetben a



Képviselő-testület nem lakás cé|jára szo|gáió helyiségek bérleti đíjáÍót szőIőhatározatában az
adott helyiség kategóľiára megh atározott bérleti díj 1 00 vo -a képezí,
A helyiségbér alapjáuI af48l20L3. (VI. I9.) számú, Képviselő-testületi határozat szolgál. A
Kt. hatőtrozat II. fejezet 7. pontja értelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen
határozat és a Kt. más határozata szefint aktualizáit beköltözhető forgalmi értéke szolgál.
Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadásáľa, versenyeztetés vagy pá|yázatritján keľül sor, a
minimálís bérleti díjat ahelyiség Áľ,ą. nemĺĺi bekoltozhető forgaimi eńetener 80 vo-átalapul
véve kell meghatározni. Nyilvános páiyáztatás esetén önkormányzati &dekből a minimális
bérleti díj a bekoltözhetó foľgalmi érték 80 ?o-ĺá| kisebb értékben is meghatározhatő azza|,
hogy ez az érték nem lehet kevesebb a beköltozhető forgalmi éľték 50 %o-náI. A Képviselő-
testület 7. pontja értelmében amennyiben a páiyázatban a bétbeadáls során végezhető
tevékenység nem kerül meghatźrozásta, űgy az alap bérleti díj mértéke a helyiség Áfa nélktili
bek<jltözhető forgalmi értékének 8 vo-a.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a nem lakás célú helyiség bérbeadásával
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A VERZIó

.év. (...hó....nap). számú. Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatáLrozati

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem jáľul hozzá a Budapest vI[., 36455/o/N1 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII.' Gyulai P. u. 12. szám alatti, 33 m" alapterülettĺ, utcai
bejáratű, foldszinti, nem lakás célí uz|ethelyiség bérbeadásához Kebede Yetnayet
Mammo egyénĺ vállalkozó tészéte.

f,) fe|kéri a Kisfalu Kfĺt a Budapest vlil.' Gyulaĺ P. u. Í2. szátm a|att ta|á|hatő,
36455ĺ0lN1 hľsz-ú utcai bejáľatú, fĺĺldszinti33 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú,
üres, nem Iakás célú üzlethelyiség bérbeadásáľa vonatkozó nyi|vános egyfordu|ós páIyázat
kiírására38.587,. Ft/hó + Afa mĺnĺmális bérletĺ díj összegen.

3.) a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabźlyzattő| sző|ő
428lfoIf. (XII. 06.) számű a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testĺiletének hatátrozatálban foglaltak szerinti lebonyolításra.

4.) apá|yázatifelhíválst a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmanyirodźLjźn, valamint a

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat Po|gánnesteri Hivatala
hirdető tábIáján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásľa szoIgá|ó helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein)' a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkormáĺyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjan, továbbá a Polgármesteľi Hivatal számáta
költségmentes hirdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb köní biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésľe á1ló internetes hirdetési poľtálokon ke||kozzétenrń.

VAGY

B VERZIó



A Városgazdálkodási és Pónzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy:

1.) hozzĺijĺiruI a Budapest VI[., 36455/0ĺNI helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest YIII., Gyulai P. u. Lf. szźtm a|atti, 33 m2 alapterületű, utcai bejáratű,
fĺĺldszinti, nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásahoz Kebede Yetnayet Mammo egyéni
vállalkozó tészéte hatátozott időre, 20ĺ8. december 31. napjáig, fodrászat cé|jáĺa,
36.I75,- Ft/hó + Áfa béľleti + különszolgáltatási díjak összegen.

2.) nem jórul houó az I.) pont szeľinti bérleti szeruődés kozmetika és műkörom építós
tevékenységekľe tĺjrténó megkötéséhez.

3.) a bérleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgá,Iő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
számú' Budapest Józsefváľosi onkormányzati renđelet 14. š (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat aláírását váilalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, Ĺigyvezeto igazgatója
Hatáľidő: f0L3, november 04.
A dĺjntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjfua

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, f0I3. októbeľ 17.
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Kovács

ĺJgyvezető
ottó
igazgatő

KÉszÍľBrrB: Klsľ.nĺ-u Kľ.ľ

LpÍnre,: B'łIocHERIrłREFERENs \-/
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/ NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: 

j;.L-.-:

JocI KoNľno''' .$-\t*EI-I-eNonpre:rtŕ*,.{
i , ďł,\," 1 , q >ffi

l{ĺ. (MW ťfv,nĄěf/
ĺy'V, v ŕ.. . /
Dn. MÉszÁn ERlru.

IJ-JEGYZ) 2Ü13 tlKT 2 4'

JivÁHłc

Soós
A vÁRoSGAZDÁlrooÁsĺ És

, (,
/\___

I BIZoTTSÁGELNoKE


