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Tisĺelt Y źlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkorm ányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 3s10|/0/ N6 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Népszínház u. 49. szttm a|atti,59 m2 alapterületű, utcai bejáratű,
frjldszinti nem lakás célú helyiség.

Az onkoľmányzati Házkeze|ő lroda a helyiséget 2013. augusztus 22-én vette biľtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség műszaki á||apotajó (4) besoľolású, felújíĺása
kevés anyagi ľáfoľdítással megoldható. A helyiség rendeltetésszeriĺ hasznźiatra alkalmas.

A Jegestea Kft. (Cg: 0I-09-I819f1; székhely: 1081 Budapest, Népszínházu.51.; képviseli: Geľe
Zsigmond tgyvezetó) bérbevételi kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség élelmiszer
kiskereskedelem, zöldség-gyümolcs árusitźlstra (szeszźrusítással) céljáľa történő béľbevétele kapcsán.
A szükséges iľatok becsatolásra kerültek. A kérelem béľleti dij ajźn|atot nem taľtalmaz, A cég20I3.
november 26-án keru|t bej egyzésľe.

A benyújtott iratok a|apjźn megállapítható, hogy akére|mezo a nemzeti vagyonról szó|ő 20I|. évi
CXCU. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint áLt|źLthatő szeľvezetnek minőstil'

il. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshozbérbeadőidöntés szükséges' amely indokolja a jelen előterjesĺést.

III. Tényállási adatok

A vizőra nélkiili helyiség után az onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége:
16.520.. Fťhó + Áfa.

A 35|u/0/N6 hrsz-tl, 59m2 a|apterületű, utcai bejĺáľatu, ftildszinti nem lakás célú helyiségnek az
ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült forgalmi éľtéke: 10.136.000'. Ft. A bér|eti díj
megáil|apítása a nyilvántaľtási éľték 100 %o-ának figyelembe vételével kertil megállapításra. A
helyiségben végezni kívánt élelmiszer kiskereskede|em, zöldség-gyüm<ilcskereskedés szeszárusítassal
tevékenységheztartoző bérleti díjszorző |0 %o, azaz a szźtmitott havi bérleti díj összege: 84.467.-Ftĺnől
+ Afa.

rv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Jegestea Kft. részére éIelmiszeľ
kiskeľeskedelem(szeszáľusÍtĺĺssal) cé|jára,határozat|an időre 30 napos felmondási idő kikötésével,
84.467'- Ft/hó + Afa béľleti + köziizemi- és külön szo|gźitatási díjak összegen.



V. A diintés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk az üresen álló helyiség Jegestea Kft. kérelmező részére töľténő béľbeadását, mivel a
mielőbbi bérbeadásból befolyó béľleti dij fedezi az onkormányzatkozos költség fizetési terhé| azon
felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkormányzat, kiadásként
havonta közös költség fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a jelenleg jó műszaki állapotu
helyiség a kihasználatlanság ideje alatt műszakilag folyamatosan romlik.

A hatfuozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat 2014. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rende|et (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározoÍt fe|adat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói dö'ntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabźllyokľól szóló
1993. évi LXxVIil. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 12' $ (l) bekezdés éľtelmében új béľbeadás esetén a bérleti jogviszony idótartamárő| a
bérlő kiválasztása során kell dönteni. A bérleti szerzódéshatározott időre és hatźtrozat|an időre k<jthető
meg. A (2) bekezdés éľtelmében a bérbeadás időtartamának meghatźlrozésćnái a bérlő igényét is
mérlegelni kell.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźn a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjĺĺnak
méľtékéről a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
töľténik az ajén|atÍéte|, a helyiség bérleti dijának méľtékét a Képviselő-testület határozatában
megáIlapított bérleti đijak a|apján kell meghattľozni. Versenyeztetési eĺjárás soľán bérbe adandó
helyiség esetében a minimális bérleti díj összegét a pźńyźnati felhívásban kell megjelölni. A
hatáskörľel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-testtileti határozatban
foglaltaktól csak akkoľ térhet e|,ha a kéľelmező bérleti dij ajźn|atottett.

A Képviselő-testület 248/20|3. (VI. 19.) szálmű határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatarozat és a Kt. más határozata szerint aktua|iztút
beköltözhető forgalmi érték szo|gźll. A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembe vételével
töľténik a bérleti díj meghatáľozása, amely a|apján az é|e|miszer kiskereskedelęm és zöldség-gyümölcs
arusítasa szeszárusítźlssal tevékenységhez tartoző szorző |0 %o'

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17' $ (4) bekezdés alapján közjegyző e|őtt egyoldahi kcjtelezettségvállalási nyi|atkozatot aláími.

Fentiek a|apjźtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

Hatáľozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yźrosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy:

1') hozzójórul a Badapest V[I., 3510ĺ'l0/N6 he|yrajzi számon nyilvántaľtott természetben a
Budapest VIII., Népszínház u 49. szźtm a|att ta|tt|hatő, 59 m2 alapterülehĺ, ĺires, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratu, ftjldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásáłlozhatźrozat|an időľe, 30
napos felmondási idő kikĺitésével a Jegestea Kft. részére, élelmiszeľ kiskeľeskedelem



(szeszáľusítással) cé|jära,84.467,- F,ťhó + Áfa béľleti +kózuzęmi- és külön szolgáltatlási díjak
összegen.

2.) abér\eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonéban á||ő nem lakás
cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) szźtmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťlzetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapján közjegyzo e|ott eryoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírźstń v tú|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft., ugyv ezető igazgatőja
Határidő: 2013. đecember 23.
A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. december 6.
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