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Tőrgy: Dvoľszki Gyula egyéni vállalkozó béľbevételi kéľe|me a Budapest VIII. keľü|et, Baľoss
u.98. szám alatti ĺires, iinkormányzati fulajdonrĺ nem lakás célú helyĺségľe

Előteľjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Szabó Gergely referens
A napirendet nyílt ülésęn kell tárgyalni
A dönté s elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobbs é g s züksé ge s

Tisztelt Y ttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzattulajdonát képezia Budapest W[., Baľoss u. 98. szám a|atti,35516/0lN7f brsz-
ú, utca bejtrata, ftildszinti 50 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség, amely az iĺgat|an-
nyĹ|váfiartásban üzlęthelyiség besoľolással szerepel' A helyiség bejárataa Koszorú utcából nyílik.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzatiHázkeze|ő Irodája a fenti helyiséget 2O|2, január Z7-étlvette birtokba.
A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség közepes műszaki állapotú, (3) besorolású,
rendeltetéss zeríi használatra alkalmas.

A helyiséget az e|óz(5 bérlő a BAROSS-SAROK Vendéglátó Kft. kocsmaként üzemeltettę.

Az onkoľmányzati Hźukeze|ő Iľodától kapott, 2O|4. mź{us 22-én ke|t tájékon'ató lęvél szerint a
helyiség lomtalanítását végzó vállalkozóval, valamint a béľbevételi kérelmet benyújtó Dvorszki Gyula
egyéni vállalkozóval közösęn helyszíni szęmlét tartottak 2014, májls 21-én. A béľleményben kb. 5 m2
hátramarađt vendéglátó ipaľi felszeľelés és beľendezési tárgy (beépített söntés pult és a mögötte lévő
polcokon üres üvegek) találhatók. A bejárás alkalmával Dvorszki Gyula egyéni vźita|koző szőban azt
nyi|atkozta, hogy amennyiben bérleti szerződés kötéséľe keľül sor, biľtokba adáskoľ nem kéri az
ingóságok elszállítását.

Dvorszki Gyula egyéni vá||a|kozó (székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 8. FS. em. GA. ajtó;
nyilvántaľtási szám: 3274|726; adőszám 662I4|42-f-42; engedély kiállításanak kezdete:
2013.05.02') kéľelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség raktározás (dohányáru)
tevékenység cé|jára toľténő bérbevételének üryében. A kérelmezo cég képviselóje a helyiséget
megtekintette' annak jelenlegi míĺszaki á||apotát ismeri. A kéľelemhez szükséges iratok (Bérbevételi
kérelem, Igazolás egyéni vá||a|kozőí ĺyilvántartttsban szeľeplésről) bęcsatolásra kerültek. A kérelem
25.000.- Ft/hó + Afa bérlęti díj ajánlatot tartalmaz. Dvorszki Gyula a ĺemzętídohany.hu
ny1|váĺtartása szerint a Budapest VIII., Baross u. 96. szám alatt dohánybolttal rendelkezik.

II. A beterjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés sztikséges, amely döntés meghozataLára a
Tiszelt Bizottság j ogosult.

III. Tényállásĺ adatok

Az onkorm ányzat köz<js költsé gfizetési kötelezettsé ge: 7 .t50.- Ftĺhćl.

Az Ingat|an-vagyonkataszteri nyilvántartás szerint a 355|6lOlN72 llrsz-u 50 m2 alapterületű, utcai
bejaratu, fřildszinti nem lakás célú helyiség becsült forgalĺni éltéke: 8.000.000,- Ft. A helyiség bérleti
díja a foľgalmi érték 100 %o-ának figyelembe vételével, a helyiségben végezni kívánt raktározás
tevékenységheztartoző 8 %-os szorzova| számitott havi bérleti díj összeg 53.333.- Ft/hó + Áfa.



A legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó f5 M Ft alatti helyiség esetében a bérleti đíj
önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető. Az igy csökkentett havi béľleti díj összeg
26.667.-Ft+ Afa.

IV. Döntés tartalmának rész|etes ismertetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Dvorszki Gyula egyéni vállalkozó részére, raktározás
tevékenység cé|járahatározatlan időtaľtamľa, 30 napos felmondási idővel 42.666,. Ft/hó + Áfa béľleti
+ kőnjzęmi- és kÍilön szolgáLtatási díjak összegen.

A bérleti díj 50 o/o-ka| torténő csökkentése helyett a 20 %o-ka| történo csökkentést javasoljuk,
tekintettel arra, hogy ugyan a helyiség frekventált helyen ta|tńhatő, ęnnek ellenére több mint két éve a
béľbevétele iránt érdemi éľdeklodés nem volt.

V. A diintés céljao pénzĺigyi hatĺísa

Javasoljuk a fenti helyiség kéľelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielobbi bérbe adásból
befolyó bérleti díj fedezné az oĺlkormtlnyzatközős költség kiadásait' és plusz bevétele is származna,
továbbá a bérlő a helyiséget ľendben tartja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is kozos költség
fizetési kötelezettség terheli' és a helyiség tilagaromlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat 20|4. évi bérleti díj
bevételét'

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedęzetet nem igényel'

VI. Jogszabálý ktiľnyezet ismertetése

Az onkormány,zat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ó 3512013. (VI. 20.) szźlmű ľendelet 2. $ (i) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott felađat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y áto sgazdźtlkodási és Pénaigyi B izottságot j ogosíd a fel.

A lakások és helyiségek bérletérę, valamint az e|idegeĺítésiikre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993' évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezđése értęlmében a felek a helyiségbéľ összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijának
mértékéľĺĺl a bér|ő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
történik az ajtn|attéte|, a helyiség bérleti díjának ménékét a Képviselő-testület határozatában
megállapított bérleti dijak aIapján kell meghatározni. A hatáskĺirel rende|kezo bizottság a béľbeadói
döntés meghozata|akor a képviselő-testületi határozatbaĺ foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kéľelmezo béľleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-tęstület 24812013. (VI' 19.) számuhatározatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint akfia]rizáIt
beköltözhető foľgalmi érték szo|gźtl. A hatáľozat 8. pontja a|apjén a helyiségbeĺ végezni kívánt
tevékenység ťrgyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása. Az ltca bejáratű, frildszinti
helyiségben a raktározźs tevékenységhęz tartoző szorzó 8 oÁ.

A legalább f4 hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetében a béľleti díj
önkományzati érdekbő l legfe lj ebb 5 0 oÁ -kal csĺjkkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendo bérlő a béľleti szeľződés megkötéSét megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalásinyi|atkozatot aláími.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Yźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbęadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.



Határozztijavaslat

. . . . ' . . . . év. (...hó....nap) . számÍl Y árosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy

7.) hozzójárzl a Budapest VIII.' 355Í6l0lN72.he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,
Baross u. 98. szám alaÍt elhelyezkedő, 50 m' alapteľületrĺ, üľeS, cinkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratí ftlldszinti helyiség béĺbeadásához hatźrozatlan időtaľtamra, 30 napos felmondási idővel
Dvorszki Gyula egyéni vállalkozó részére, ra|<tározás cé|jára, 42.666,- Ft/hó + Áfa bérletĺ +
konizemi- és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

f.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jfua szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźlmű Budapest
Józsefuáľosi Önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (a) bekezdése alapj án kózjegyző e|ótt egyoldalú
kötelezęttségvállalási nyi latkozat aláír ásźtt v źi|a|j a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgató
Határidő: 2014. júníus 30.
A dcĺntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érinto döntések eseténjavaslata akozzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I4. jilníus |7.
Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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