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Tisztelt Y źrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vlil., Kĺss Jĺízsef u. fĺA. (ingatlan-nyilvántartás
szerint Rákóczi nt 57.) sztlm a|atti,34637l0/N37 |lĺsz-u, utcaibejáratú, fiildszinti,29 m2 alaptertiletű
nem lakás célú helyiség, amely aziĺgat|an-nyi|váĺtartásban üzlethelyiség besorolással szerepel'

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő Iľodája a fenti helyiséget 2013. november 07-én vette
biľtokba' A birtokbavéte|i jegyzókönyv tanisága szeľint a helyiség jó állapotú, (4) besorolású,
ľendeltetéss zeríj használatra alkalmas.

AZ s&G Kivitelező és Méľntĺkĺ Kft. (székfiely: 1075 Budapest, Kiľály u. 15. 3. em. 16.;
cégjegyzékszám: 0I-09.Í77158; képviseli: Selyem Gáboľ Attila ügyvezető) kéľelmet nýjtott be a
Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség zöldség-gytimölcs izlet (szeszárusítás nélkĺil) cé|jźra töľténő
bérbevételének ügyében. A kérelemhez szükséges iratok bęcsatolásra keľültek. A kérelem bérleti díj
ajánlatot nem taľtalmaz. A cégnyilvántaľtás szerint a cég nem rendelkezik a helyiségben végezni
kívánt tevékenységi körrel' dę a kérelęmhez benýjtotta az igazo|tst arľól, hogy a tevékenység
végzéséhez szükséges bejelentési kötelezettséget a NAV felé teljesítette.

A benyújtott iľatok alapján megállapítható, hogy a kérelmező anemzeti vagyonľól sző|ő 2O||, évi
CXCVL törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źńItúhatő szervezetnek minősül'

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés sz[ikséges, amely d<intés meghozata|áta a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényállási adatok

Avízőrás helyiségre az Önkormányzatközosköltségťrzetési kötelezettsége: 2.904.-Ftlhól.

A helyiség iĺgat|anvagyon.kataszterben nyilvántartott becsült foľgalmi éltéke: 9.456.000,- Ft. A
kéľelemľe töľténő bérbeadás esetén, a kereskedelmi alapellátás (zötdség-gyümölcs iz|et) szeszárusítás
nélktil tevékenységheztartoző béľleti đij szorző 6 %o, az igy számitott havi bérleti dij 47.280.-FtJhő +
Afa.

Az opten Cégttr tantsága szeľint a társaság ellen végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljáľás nincs
folyamatban.

IV. Döntés taľtalmának részletes ismertetése



Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az S&G Kivitelező és Méľnłiki ]Kft. részére. kereskedelmi
alapellátás (zöldség-gyümcilcs üzlet) szeszárusítás nélkül cé|jára, határozott időtartamra, 2OI8.
december 31-ig 47.280.. Ft/hó + Áfa béľIetĺ + kozüzemi- és hilön szo|gá|tatásl díjak cĺsszegen.
V. A diintés célja, pénztigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részérę torténő bérbeadását, mivel a mielőbbi béľbe adásából
u9r9|ľo bérleti díj fedezné az Önkormányzat közös költségét, és plusz bevétele is származna, továbbál
abér|ó a helyiséget a zöldség-gyĺimölcs üzlet tevékenységňek m"gfel"lő"n kialakítja, rendben tanja.
Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmátnyzat, kiadásként továbbľa is közös költség
fizetési kcĺtelezettség terheli és a jó műszaki áilapotú,helyiség á||agaromlik.
A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat f0I4. évi bérleti díj
e|őirányzatát.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kłiľnyezet ismeľtetése

Az. onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának ieltételeiről
szó|ó 35/f013. (VI. fO.) számú ľendelet 2. $ .l) bekeždése énelmében a Kt. - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskor megosztás szerint _ onkormányzati béľbeadói döntésre a
Y ár os gazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel'
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993, évi LXXvm. törvény 38. $ (1) bekezdése énelmében a felek u ňélyi.eguér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjá,n a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéról a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat réšzérő|
történik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának ménékét a Képviselő-testület batározatálban
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni.

A Képviselő-testület f48/f0l3. (vI. 19.) száłmú határozatának II' fejezet 7. pontja énelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozaía szerint akĹua|izá|t
bekĺjltözhető forgalmi érték szo|gáll. A határozat 8, pontja alapján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével torténik a bérleti díj meghatározása, a kereskedelmi alapellátás
(zö l d sé g- gyümö l c s uz|et) szeszálru s ítás n é lkül tevékeny ség hez tarto zó szor ző 6 ?o .

A Rendelet 14. s Q) bekezdés a|apján a leendő bér|o a bérleti szerzodés megkötését megelőzően
kĺiteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként me gfizetni,valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláíľni'
Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Yárosgazdátlkodási és PénzĹigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hat'á.ľozati javaslat

.év' (...hó....nap). számú Yárosgazdá,lkodási és Pénztigyi bizottsági hatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

I.) hozzójórul a Budapest YIII., 34637ĺ0lN37 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII:, Kiss József a. 2ĺA. (ingatlan-nyi|vántartás szerint Rákóczi út 5].) szám alatt
ta|á|ható, 29 m2 alapterületű, üres, onkormányzuii tuluidonú, utcai bejáratú, földszinti helyiség
bérbeadásához határozott idotartamľa, f0I8. december 3l-ig az s & G Kivitelező és Méľnöki
KÍt. részére' kereskedelmi alapellátás (zoldség-gyümölcs uz|et) szeszárusítás nélkĺil cé|jára,
47.280..Ftllĺrő + Nabérleti + közuzemi- és külön szolgáltatási díjak osszegen.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában átló nem lakás
cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeirőt sző|ő 35/2OI3. (vI. 2o.) számú' Budapest



Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése i|apjá,n közjegyző 

"1ott "gyolaulĺkö te l ezettségvál l al á s i ny 1|atkozat atá,ír ását v ái|a|j a a leendo béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Határidő: 2014, március 10.
A dönté s v é gr ehajtáłsát v é gzó szew ezeti egy sé g : K i sfalu Kft
A lakosság szélęs kÖrét érintő rtĺĺntésęk esetén javas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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