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Tisĺęlt Y árosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Baross a.2t. szám a|atti,3675810lN|tlrsz-u,
utcai bejáĺaÍll, utca szinti 56 m2 alapteľületrĺ nem lakás célú helyiség, amely az iĺgat|an-
nyilvántaľtásban tizlethelyiség besoľolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatiHázkeze|o kodája a fenti helyiséget f0I4. janlŕr 07-én vette birtokba.
A biľtokbavéte|i jegyzőkönyv tanűsága szeľint a helyiség jó műszaki állapotú, (4) besorolású,
rendeltetéss zeru használatľa alkalmas.

Molnár Lźsz|ő Jánosné egyéni vti|akoző (székhely: 1082 Budapest, Nap utca. 31. ftildszint 4.;

nyl|vćntartási szám: I5240I; adőszám:56030055-2-42; engedély kiállításának kezdete: f008.06.23.;
kéręlmet nýjtott be a Kisfalu Kft.-hez, a fenti helyiség virágárusitás, ajándékárusítás, édességárusítás,
illatszęr árusítás (szeszárusítás nélktil) tevékenység cé|jára töľténő béľbevételének ügyében. A
kérelmező a helyiséget megtekintette, annak jelenlegi műszaki źů|apotź./- ismeri. A kérelemhez
szükséges iľatok (SzeméIyazonosító (gazolvány, Lakcímet Igazo|ő Hatósági Igazo|váĺy, Vállalkozói
Igazo|vány) becsatolásra kerÍiltek. A kéľelem bérleti díj ajánlatot ĺemtarIa|maz.

II. A beteľjesztés indoko|ása

A nem lakás célú helyiség béľbeadáshozbérbeadői döntés sziikséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisaelt Bizottság j ogosult.

III. TényáIlási adatok

Az onkorm áĺy zat közös költségfi zetési kotelezettsé ge |0.4|6,- Ft/hó.

Az utcai bejáratú földszinti helyiségre a Grifton Property Kft., 201'4. május f6-án készített
énékbecslése alapján az lngatlan forgalmi értéke: 11.200.000'- Ft. A bérleti díj megállapítása a

nyllvćntartási éĺték I00 o/o-áĺak figyelembe vételévęl kerül megállapításra. A kérelemre töfténő
bérbeadás esetén, azutcai ftilđszinti helyiség esetében a kereskedelemi tevékenységheztartoző bérleti
díj szorző 8 o/o, az igy számitott havi bérleti díj 74.667,- Ft/hó + Afa.

IV. D ii nté s tarta|mának ľé s z| etes is mertetés e

Javasoljuk a fentí helyiség bérbeadását Molnáľ Lńsz|ő Jánosné egyéni vá|lalkozó részére,
virágárusítás, ajándékárusítás, édességárusítás, illatszer árusítás , (szeszárusitás nélkiil) cé|jára

határozott ídőtaftamra, 20l9. december 31. napjáig74.667,- Ft/hó + Afa béľleti + könjzemi- és ktilön
szo|gá|tatźsi díj ak ci s szegen.

V. A döntés cé|ja, pénzügyi hatása
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Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére töľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzatkozos koltség kiadásait, és plusz bevételę is származna,
továbbá a bérlő a helyiséget rendben taĺtja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiađásként továbbra is közös koltség
fizetési kötelezettség terheli, és a helyiség ti|aga romlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezoen befolyásolja az onkormányzat 20|4. évi béľleti díj
bcvótclót.

A helyiség bérbeadása pénnlgyí fedezetet nem igényel'

VI. Jogszabĺĺlyĺ ktiľnyezet ismertetése

Az onkormányzaÍ' tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőlő 3512013. (VI. 20.) számí rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeńnt _ önkormányzati bérbeadóí döntésrę a

Y áro sgazdálkodási és Pénztigyi B izottságot j o gosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
L993. évi LXXVIII. torvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéľől a bérlő kivtl|asztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
toľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-tęstület határozatźtban

megállapított bérlęti dijak alapján kell meghatározni. A hatáskörrel ľendelkező bizottság a béľbeadói
döntés meghozata|akoľ a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a

kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület f48l20l3. (VI. 19.) számll határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyíségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktualizźlt
beköltözheto forgalmi éľték szo|gál. A határozat 8. pontja a|apjźn a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatározása, virágárusitás, ajándékárusítás,
édességárusítás, illatszer árusítás (szeszárusitźls nélktil) tevékenységhez, mint szeszárusítás nélkĺili
kereskedelenhez tartoző szorző 8 %o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bér|ő a béľleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bér|eti díjnak megfe|elő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés a|apjźnkozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozatot aláími.

Fentiek a|apjáĺ kérem a Tisztelt Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fentí helyiség
bérbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskedj en.

Határoztti javaslat

. év. (. . . hó. . . . nap). szttmtl Y ár o s gazdźtl ko dási é s Pénzü gyi bizottsági határ ozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I') houójárul a Budapest VIII., 36758ĺ0lN| he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest v[I.,
Baross. u.2|. szám alatt elhelyezkedő,56 m2 alapteľületrí, üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai
földszínti helyiség béľbeadásához határozott idotaľtamra, 2019. decembęr 3I. napjáig MoInáľ
Lász|ő Jánosné egyéni vállalkozĺí részére, virágárusítás, ajándékárusítás, édességárusítás,

illatszeľ árusítás (szesztlrusítźls nélktil) céIjára,74.667,. Ft/hó + Afa béľleti + kozüzemi- és ktilön
szo|gźitatási đíj ak összegen.

2') abér|eti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás
céIjára szo|gáio helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi Önkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérlęti díjnak megfelelő



óvadék megfizetését, valamint a I7 ' $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettsé gvál l alási ĺy i|atkozat alák ásźÍ vállalj a a leendő b ér1ő.

Felelos: Kisfalu Kft ĺigyvezető igazgatő
Határidő: 2014. júníus 30.
A dontés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata aközzététe| módjára
nem indokolt hiľdetotáblán honlaoon

Budapest, 2014. jtnius 17.
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