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Tisztęlt Y źlrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezo 3886fl4lVf hďryrajzi számon nyilvántartott Budapest VIII.,
Hungáľĺa kľt. 10/B. szám alatti, utcai bejaratu, füldszinti, 23 m2 alapteriiletű nem lakás célú helyiség bérlője
a Dalmus Kft., a 2013. január 07-én kelt határozott idejű (20|7. december 31-ig) béľleti szerzódés alapján. A
helyiséget szépségszalon (testkezelés, műkciröm, szolárium) cé|jźra haszná|ja a bérlő. A helyiség
bérbevételekoľ 60.960,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzetett. Az iĺgat|arl-nyI|váftartźlsban iroda besoľolású a
helyiség.

A Dalmus Kft. bérlő (székhely: 1087 Budapest, Százados út 20. D. lph. Il5.; cégegyzékszttm: 01-09-
881218; adőszźm: 13945932-2-42; képviselő: Csizmadia Andrea igyvezetó) és Veres Zn|tőn egyéni
vá|lalkozó (székhely: 2220 Vecsés, Bessenyői u. 14.; nyilvántartási száma: 3216829Í; ađőszám:
66152936133) közös kérelmet nýjtott be a fenti helyiség vonatkozásában béľlőtáľsi jogviszony létesítésének
engedélyezése céljából. Veres Zo|ttn egyéni vá||a|koző a fentí helyiségben használtiparcikk-
kiskereskedelem (számítógépek, híradástechnikai készülékek' alkatľészek bizományos értékesítése, adás-
vétele és szęrvize|ése) tevékenységet kíván folytatni. A továbbiakban a fenti helyiségben közösen kívánják
tevékenységeiket folyatni a tulajdonos engedélyévęl. A kéľelemhez a sztikséges iĺatok becsatolásra kerültek'

A benyujtott iľatok a|apjtn megállapítható, hogy anemzeti vagyoĺľól szőIő20II' évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerint a Dalmus Kft. átlátható szervezetnek minősül.

Díjbeszedési Csopoľtunk ĺyi|vántartttsa szerint a Dalmus Kft. bérlőnek20|4.január 3I. napjáig béľleti és
egyéb dijtartozása nincs.

II. A beteľjesztés indokolása

A bérlőtáľsi jogviszony létesítése béľbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen előterjesztés
bete{esztését.

III. Tényá|lási adatok

Jelenlegi nettó bérleti díj előírás: 16.000'- Ft/hó,.

Avízőrás helyiség ltźn azÖnkormányzat közös k<iltségfizetési kötelezettsége: 4.650,. Ft/hó.

A 38862l4lNf hrsz.il, 23 m2 a|apterületű, utcai bejáratú, fijldszinti nęm lakás célú helyiség Ingatlan.
vagyonkatas zterben nyilvántartott becsült értéke : 3.300.000'- Ft'

A helyiség béľleti dija a forgalmi érték 100 o/o-ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kivánt
villamos, híradástechnikai, számitástechnikai cikkek javitása tevékenységhez hrtozó 6o/o-os szorző és a
kereskedelem (üzlet) 8 %-os szorző alapján:22.000.- Ft + Afa.



A Kt. hattlrozat 5. p) pontja értelmében, ha a helyiségben (helyiségcsoportban) többfęle tevékenységet
végeznek, a bérleti díj megállapításáná| azt a tevékęnységet kell frgyelembe venni, amel5mek a|apjáĺ a 8.

pont szeľinti magasabb bérleti díj igényelhető.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a tulajdonosi hozzźĄáruIás megadását a Budapest V[II, Hungáľia kľt. 10/B. szźtm a|att |évő,
3886214lNf hĺsz-ú, 23 mf alapterületű, utcai bejáratí, ťoldszinti helyiség vonatkozásában a Dalmus Kft. és

Veľes Zo|tán egyéni vállalkozó bérlőtáľsi jogviszonyának |étesítéséhez, határozat|an időľe 30 napos
felmondási határidő kikötésével, keľeskedelem (üzlet) és villamos, híradástechnikai, számítástechnikai
cikkek javítása, továbbá szépségszalon (testkezelés, műkor<jm, szolárium) céljára 22.000,- Ft/hó + Áfa
béľIeti *könizemi és ktilön szo|gáItatási díjak összegen.

Javasoljuk a bérlęti díj emelését, mivel a helyiségben, végezni kívánt tevékenységek kön1| azt a
tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapján a 8. pont szeľinti magasabb bérleti díj igényelhető.

v. A dtintés célja, pénzügyi hatĺísa

Javasoljuk a fenti helyiségre a bérlőtáľsi jogviszony létesítését, mivel a folyamatos bérbeadásból befolyó
bérleti díj fedezi azoĺ,lkormáĺyzat üzemeltetési költség fizetési teľhét, és azon feltilplusz bęvételt is termel.

A helyiség bérlőtársijogviszonyának létesítése pénzlgyi fedezetet nem igényel.

Ahatélrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja af0I4. évi bérleti díj bevételét.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

Az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás célj.ára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló
35120Í3' (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati ĺendelet 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskor megosztás szeńnt öĺlkormáĺyzati béľbeadói döntésľe a
Y tlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A Rendelet 9. $ (1) A helyiséget akkor lehet béľlőtársak részéľe béľbe adni, ha ebben a leendő béľlőtársak
írásban megállapodtak és közösen vállalják a bérbęadás során meghatározott fęltételek teljesítését, a (2)

pont alapján a már fennálló szerzodés esetén a bérlőtársi jogviszony létesítésnek és a béľlotáľsi koľ
bővítésének feltétele, hogy erľől a leendő bérlőtársak megállapodjanak és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság engedéý adjon a szerzőďés módosítására' .ll4lźr fennálló szerzodés esetén a bér|őtársi jogviszony
létesítésének és a béľlőtáľsi köľ bővítésének feltételeire a béľleti szerződés módosításra vonatkozó
szabá|yokat kęll alkalmani' A22. s Q) bekezđése a szerzodés módosításáról való bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető.

A kéľelem elbírálásakor a béľleti díj megállapitása a Rendelet 14. $ (1) bekezdése, és a24812013. (VI. 19.)

szźlmű KépviselőtestĹileti hattlrozat szerint történik. A 248120|3. (VI. 19.) számű Képviselő-testĹilet
határozaténak 7. pontja aIapján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
határozata szeľint aktua|izźút bekoltözhető forgalmi értékének I00 %o-a szolgál. A Képviselő-testületi
hatźrozatII. fejezet 8. a) pontja ételmében, a helyiségbenvégezni kívánt tevékenység figyelembe vétęlével
töľténik a bérleti díj meghatározása, az utcai fijldszinti helyiségben töľténo lakossági kisipari szolgáltatás
tevékenységhez tartoző szorző 60/o, a villamos, híľadástechnikai, számítástechnikai cikkek javítása
tevékenységheztartozó szorző 6 %o, a kereskedelem (üzlet) tevékenységheztartozó szorzó 8 %o.

A Kt. határozat 5. p) pontja értelmében, ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban) többfele tevékenységet
végezĺek, a béľleti díj megállapitásánáI azt a tevékęnységet kell figyelembe venni, amelynek a|apján a 8.

pont szerinti magasabb béľleti díj igényelhető.

A Rendelet 24.5 Q) bekezdése értelmében a bérleti szerzódés módosításáról szóló bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető. Különosen - de nem kizárő|ag- a bérlőnek válla|nia kell
a) a szerződés módosításától kezdve megťlzeti azujonnan megállapított bérleti díjat,
b) ba a szerzódés nem tarta|maz ityen kikötést, a bérleti díjat a jövőben, évente januáľ l-jétől a KSH által

az e|ózó évľe vonatk ozon közzétett fogyasztói árindex méľtékével növelve ťlzeti meg,
c) abér|ó vái|a|ja a 17. $ (4\bekezdésben foglalt kőzjegyzoi okirat a|áirźlsát, amennyiben az a béľleti

j o gvi szony létĘ öttének feltételeként előíľt,
d) kiegészíti azóvadékösszegét a 14. $ (3) bekezdés szerint.



Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľlőtársi jogviszony létesítésével kapcsolatos
döntését meqhozni szíveskedien.

IJatá.ľoztti javaslat

év. (...hó....nap). számú Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájórul a Budapest YIII, Hungária|<rt. tLtB szám alatt lévő 3886214lN2 hľsz-ú 23 mf alapterületű
utcai bejaľatu, fiildszinti helyiség vonatkozásában a Dalmus Kft. és Veľes Z'o|tán egyéni vállalkozó
bér|őtársi jogviszonyának létesítéséhez, határozat|an időre 30 napos felmondási határidő kikötésével,
kereskedelem (üzlet) és villamos, híradástechnikai, számítástechnikai cikkek javitása továbbá lakossagi
kisipari szoIgtitatás (szépségszalon, testkezelés' műköľöm, szolárium) céljara 22.000,- Ft/hó + Afa
bérleti * közüzemi és ktilĺin szolgáltatási díjak összegen.

2. a béľleti szeľzódés megkötésének feltétele, hogy a bérlőtáľsak váIIaIják a Renđelęt 24, s Q) bekezdés a)
pontja szerint a szetződés módosításának a|źirását kovetően az újonnan megállapított bérleti díj
megfizetését.

3. a bérleti szerződés megkotésének fe|tétele, hogy a bérlőtársak feltoltik a Rendelet 24. s Q) bekezdés (d)
pontja éľtelmében a már beťĺzetętÍ óvadék összegét a bérleti szerződés módosításának időpontjában
érvényes bruttó bérleti díj szeľint számitott összegére.

4, a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlőtársak váI|a|jźłk a Rendelet 24. s Q) bekezdés (c)
pontja alapjtnközjegyző előtt egyoldalú kcjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áktsát.

Felelős: Kisfalu Kťt ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2074' mźrcius 1 0.
A döntés végľehajtását végző szervezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára

nem indokolt

Buđapest, 2014. fębruźr fI.
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