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Ti sztelt Y át osgazdálkodási és Pén zügyi B izottság !

L Előzmény

Az Onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest YIIJ, 36455t0/N1he|yrajziszámon nyilvántartott, a
Budapest vln., Gyulai P. u. 12. szám a|atti,33 m2 alapterületű, utcai, fcildszinti bejáŕatú nem lakás
célú helyisé g. Az ingat\an-nyilvántaľtásban üzlet besorolású.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|ő Irodája a helyiséget f0|2. február O9-én vette binokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség jó mríszaki állapotú, felújított (4) besorolású,
rendeltetésszeruhasznźllatra alkalmas. A helyiség e|óző|eg szépségszalonként funkcionált.

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság II89/20I3. (X.28.) számíhatátozatátban úgy döntött,
hogy a Budapest VIII., 3645^5l0lN| he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Gyulai P.ll. |2.
szám a|att ta|áiható, 33 m" alapterületrí, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, fcjldszinti
helyiség bérbeadására nyilvános pá|yázatot ír ki, 38.587,- Ft/hó + Áfa minimális béľleti díj osszegen.

Apáiyázati felhívást a Kisfalu Kft.kozzétętte a bizottsáłgihatározatban foglaltaknak megfelelően. A
pá|yázat 2013. októbeľ 16-tól kerĹilt kiírásra, leadási határideje és a bontás napjaf013. november 08.
volt. A határidőn belül érdeklődés nem volt a helyiségre, pá|yázat nem keľült benyújtásra, íBy a
helyiségre kiírt páiyázat érvényes volt, de eredménytelenül zárult.

Az eredménytelen páiyázatró| a Kisfalu Kft. előteľjesztése a|apján a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság I66/f0I4, (II' f4.) számon hozott |latározatot, amelyben a páiyázatot érvényesnek, de
eredménytelennek nyilvánította.

A helyiségre az elmúlt időszakban érdeklődés nem volt.

Bene Andrea egyéni vá||a|kozó (vállalkozói igazo|vány száma: ES-07f345; székhelye: I08f
Budapest, Baross u.79.; adószátma:50340837-L.4f)kére|met nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség, szépségszalon (fodrászat, szolárium) céIjálra történő bérbevétele ügyében. A szükséges irat
(egyéni vállalkozói igazo|vány) becsatolásra került. A kérelem bérleti díj ajánlatot nem tartalmaz.

IL Beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség béľbeadáshozbérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|áraa
Tisztelt B izottság j ogosult.

III. Tényál|ási adatok

A vízórás helyiség után azonkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 7.560,. Ft/hó + Áfa.

Az Ingat|an-vagyonkataszteri nyilvántartás szerint a 36455lOlN1 hrsz-ti, 33 mz alapterületű, utcai
bejáratú, földszinti nem lakás célú helyiség becsiilt értéke: 7.235.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a



forgalmi érték 100 vo-átnak figyelembevételével, a helyiségbenvégezni kívánt tevékenységheztaÍtoző
(lakossági kisipari szolgáltatás) 6 %o-os szorzőva| aszámítottnettó havi bérletÍ díi 36.175'. Ft.
A legalább f4 hónapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből
legfeljebb 50 %o-|<a| csökkenthető. Az így csokkęntett nettó havi béľleti díj 18.088'. Ft.
Iv. A dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Bene Andrea egyéni vállalkozó részére,lakossági
kisipari szolgáltatás (szépségszalon) céljára, határozat|an időre, 30 napos felmondási határidő
kikötésével, szátmított bérleti díjon, azaz 36.175,- Ft/hó + ĺta bérleti-, + kozĺizemi és
ktilönszolgáItatási díj ak összegen.

Nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadásáłt az 50 7o-kal csökkentett számított béľleti díj összegen,
tekintettel arra, hogy a helyiség a Palota-negyed területén helyezkedik el. Tömegkozlekedéssel is jól
megközelíthető, továbbá a hetyiség a kérę|mezo által kért tevékenységre már kialakításra került az
e|őzőbér|ő által és a helyiség kiváló mrĺszaki állapotú.

V. A dłintés célja, pénziigyi haĹása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi béľbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közĺis költségét, és plusz bevétele is származna, továbbá
a bérlőjelölt a helyiséget karbantartaná, annak ái|aga nem ľomlana. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség fizetési kötelezettség terheli.

A döntés pénzugyí fedezetet nem igényel.

A határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja a f0I4. évrę tervezett bérleti díj bevételi
e|őir ány zat te lj e stil ését.

YI. Jogszabályi kłiľnyezet ismertetése

Az Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 35/f013. (vI. fO.) száľľrú Budapest Józsefváros Önkormányzati ľendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatátozott feladat- és hatáskör megosztás szeľint -
önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

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

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem |akás cé|já'ra szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiľol
szó|ó 35lfO13. (vL 2O') számú Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apján (lj béńeadáls esetén a helyiség bérleti díjának mértékérő| a béťrő kiválasztása soľán kell
megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részérő| torténik az aján|attétel, a helyiség bér|eti
díjának ménékét a 248lf0l3. (VI. 19.) szá,mú' képviselo-testületi határozatban megállapított bérleti
díjak alapján kell meghatározni. A Képviselő-testĹilet határozatának II. fejezet 7. pontja énelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint alĺJLual'izá|t

beköltcizhető forgalmi érték szo|gál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevéte|éveI torténik a bérleti díj meghatározása,
amely a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó (lakossági kisipari szolgältatás)
6 Vo.

A legalább f4 hónapja nem hasznosított helyiség esetében abéťreti díj önkormányzaĹi éľdekbő| 50 7o-

kal csökkenthető. A kedvezmény megái|apítálsánál nem lehet figyelembe venni azt az idotartamot,
ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe adhatő helyiségek listáján.

A Rendelet 14. s Q) bekezdés alapján a leendő bér|ő a bérleti szerződés megkotését megelőzoen
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján közjegyzo elott egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.



Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozafr javaslat

.év' (...hó....nap). számú Yárosgazdátlkodási és Pénzĺigyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ligy dönt, hogy

I.) hozzĺźjárul a Budapest VIII., 36455l0lVt he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest vlil.' Gyulaĺ P. u. 12. szám alatt található, 33 m, alapterületű, üres, cjnkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáůtozhatátozat|aĺ időre, 30
napos felmondási határidővel, Bene Andľea egyéni vállalkozó részérę, lakossági kisipari
szolgáltatás (szépségszalon) céljára, 36.175,- Ft/hó + Áfa bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási
díjak összegen.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á]|ó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (vI. 20.) számű Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó e|ótt egyoldalú
kötelezettségvállalási ny ilatkozat a|áír ásátt vállalj a a leendó béľlo.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. júnils f3.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dcjntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. június 5.

honlapon
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