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Ti sztelt Y á,r o sgazdálkodási és Pénzü gyi B izottság !

I. Előzmények

Az Onkormá'nyzat tulajdonát képezi a Budapest VIu., Béľkocsis u. 23. szám a|atti,34874ĺ0tN1
hr9z-ú, utcai bejáratú, ftildszinti,23mz alapteľületrĺ nem lakás célú helyiség, amely az ingatlan-
ny|Iv ántartásban üzlet besorolással szeľepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|ó Irodája a fenti helyiséget 2011. októb er łO-ánvette birtokba.A bitoköavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség tĺimeńem felújításra szorul, jő ái|apotű, (4)
besorolású, rendeltetéss zer(i használatra alkalmas.

Bajkó Eľika Ágnes egyéni vállalkozó (székhely: 1085 Budapest, sthály u. 15.; vállalkozó
nyilvántartási száma: 5506549; adőszáma: 40826066-I.4}) kére|mei nyújtott bé a Kisfalu Kft-hez, a
fenti helyiség kutyakozmetika céIjríra történő bérbevéte|ének ügyében. A Ĺérelemhez szükséges iratok
becsatolásra kerültek. A kérelem 23.000'. Ft + Áfalhó bérleti ďĺ1uia,lutottarta|maz.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célri helyiség bérbeadáshozbérbeadói döntés sziikséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt B izottság j ogosult.

III. Tényállási adatok

A vízórás helyiségre az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 6.993 ,. Ft!hő.
A helyiség éÍtéke a Griton Property Kft. által fO12. augusztus 17 -én készített, majd 2014. február I7 -
én aktua|izált éľtékbecslése alapján 3.680.000,. Ft. A kérelemľe torténő bérbeadás esetén a lakossági
kisipari szolgáltatás (kutyakozmetika) tevékenységhez tartozó bérleti díj szorző 6 vo, az így számított
havi bérleti díj 18.400'. Ft + Áfa.

Az üres, legalább f4hónapja nem hasznosított nettó f5 m|||iő Ft alatti forgalmi éÍtékíihelyiség bérleti
díja önkormá,nyzati érdekből legfeljebb 50%o-ka| csökkenthetó, azígy csĺikkentett bérleti díí9.200,.
Ft + Afa.

IV. Döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Bajkó Eľika Ágnes egyéni válla|kozó részére lakossági

\is]ľari szo|gáltatás (kutyakozmetika) céljáľa,hatźrozott időtaľtamľa, 2018. december 3l-ig 23.000,.
Ft/hó + Afa béľleti + kozüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen'

Javasoljuk a kérelemben szereplo béľleti díj aján|at elfogadását, tekintve, hogy az a számítottbéľleti
díjat megha|adja, ezá|tal az tnkormányzatbérleti díj bevélelét növeli.

V. A dłintés célja, pénziigyi hatása



Javasoljuk a fenti helyiség kére|mező részére történő bérbeadását' mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó béľleti díj fedezné az onkormányzat közös költségét, és plusz bevétele is szźrmazna, ha a
kéľelmező aján|atát elfogadja, továbbá a bér|ó a helyiséget á lakossági kisipaľi szolgáltatás
(kutyakozmetika) tevékeny ségnek megfelelően kial akítj a, rendben tartj a.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormźnyzat, kiadásként továbbra is közös kĺĺltség
fizetési kötelezettség terheli és a jó mríszaki állapotú helyiség ái|agaľomlik.

A határozati javaslat elfogar|ása keĺĺvezőęn befolyásolja az Önkormányzat }OI . évi bérleti díj
e|őirányzatát.

A helyiség béľbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kłirnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáió helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/fo13. (VI. f0.) számű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Y ár osgazdátlkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi Lxxvm. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti ddľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékérol a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro|
töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testtilet határozatában
megállapított bérleti díjak a|apján kell meghatározni. A hatáskörrel ľendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozatalakor a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület f48/20I3. (VI. 19.) számú határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatálrozata szerint aktua|izá'|t
bekoltözhető forgalmi érték szolgá.J. A határozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatározása, a lakossági kisipari szolgáItatás
tevékenységhez tartoző szorző 6 vo.

A Képviselő-testület 248lfoI3 (VI. 19.) számúhatározatának II. fejezet 8. a) ponda alapján az üres,
legalább f4 hónapja nem hasznosított nettó f5 mi||iő Ft alatti forgalmi értélaĺ helyiség esetén a fenti
szorzők éľvényesítendi5k azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %o-ka|

csökkenthető.

A Rendelet 14. š Q) bekezdés a|apján a leendő bérl'ő a bérleti szerzódés megkcitését megelőzően
k<ĺteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozataláírni.

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

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási ésPénzĺjgyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

I.) hozzĺijárul a Badapest VIII., 34874l0ĺN1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest YIII., Béľkocsĺs u.23. szálm a|att ta|á|hatő,23m2 alapterületiĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú földszinti helyiség bérbeadásiáhozhatározott időtartamra,2018. december
31-ig Bajkó Eľika Agnes egyéni vállalkozó részére, lakossági kisipari szolgáltatás
(kutyakozmetika) cé|jára' 23.000,. Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és külon szolgáltatási díjak
összegen.



2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás
cé|já,,ra szo|gá|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiról szóló 35lf}|3. (VI' 2o.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése alapján 3 havi bér|eti ddnak megfeielő
óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapj őn kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áír ását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Határicĺő: 2014' március 10.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dontések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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