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Ti sztelt V aľo s gazdái ko dás i é s Péii zü gy-. i B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzattulajdonát képezi a Budapest YIII., Pľáteľ u. 33. szám a|atti,36323/0lN2 hrsz-ú,
utcai bejfuatl, ftjldszinti, !9 mf alapteľülehĺ nem lakás célú helyiség, amely az ingatlan-
ny i|v ántartásban raktáľ be soro lás sal szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzati Hźnkeze|ő Iľodája a fenti he|yiséget 2013. decembeľ 19-én vette
birtokba. A bitokbavéte|i jegyzókönyv tanisága szerint a helyiség jó állapotu, (4) besorolású,
ľendelteté s s zerťi hasznźtlatra alkalmas.

A METo.Tnró xĺt. (székhely: 1083 Budapest, Tömő u. 18. 1. em. 13.; cégjegyzékszám:01-09-
927693; képviseli: Horváth Róbeľt ügyvezető) kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft.hez, a fenti helyiség
zöldség-gyümölcs üzlet és gyľos árusítiás (szeszárusítás nélkü|) céljára történő bérbevételének
tiryében. A kérelemhez szükséges iľatok becsatolásra keľĹiltek. A kérelem bérleti díj ajánlatot nem
tartalmaz.

A benyujtott iľatok alapjźn megállapítható, hogy a kére|mező a nemzeti vagyonról sző|ó 20II. évi
cXCu. töľvény 3. $ (1) bekęzdés 1. pontja szerint tú|źtható szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indoko|ása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői d<intés szükséges, amely döntés meghozata|źlta a
Tiszelt Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

Avizőranélküli helyiségre az Onkormányzatközös költségfizetési kötelezettsége: 10.355.- tr't/hó.

A Grifton Pľoperty Kft által 20i4.05.08-ánkészített éľtékbecslés szerint a helyiség becsült foľgalmi
értéke: 3.400.000'. Ft' A kérelemre történő bérbeadás esetén, zöldség-gyümölcs üzlet és vendégláĺás
(gyros árusítás) szeszźtrusítźts nélkül tevékenységhez tartozó bérleti díj szorző 6 %o, az így szźmított
havi bérleti díj: 17.000,. Fťhó + Áfa.

A legalább ó hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem haszrosított nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén a
bérleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 20 %-kal csökkenthetó, Az igy szźtmított havi bérleti díj:
13.600,- Ft/hó + Áfa.

Az opten Cégtź,r tanisága szerint a tźrsasźtg ellen végrehajtásĹ, csőd- és felszámolási eljáľiás nincs
folyamatban, adóbevallási kötelezettségének 2010-ben és 201l-ben eleget tett, a2012. és 2013. évről
nincsen adat.



IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti he|yiség bérbeadását a METo.Tnró xľt. részére, zöldség-gyĺimölcs üzlet és

vendéglátĺás (gyros árusí!ás) szeszárusitáls nélkül cé|jára, hatźrozat|an idótartamra, 30 napos
felmondási idővel 17.000,. Ft/hó + Áfa béľletĺ + köziizemi- és külön szo|gáltatási díjak összegen.

Nem javaso|juk a bérleti díj csökkentését, mivel a helyiség jó műszaki állapotu.

V. A döntés célja' pénzügyi hatĺĺsa

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező tészéte történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásábóI

befolyó béľleti díj fedezné az Önkormányzatkozos költségét, és plusz bevétele is származna, tovźtbbá

a bérlő a helyiséget a tevékenységnek megfelelően kialakítja, rendben taľtja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkoľmtnyzat, kiadásként továbbra is közös költség
fizetési kötelezettség terheli és a jó miĺszaki állapotú he|yiség źi|agaromlik.

A hattrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormźnyzat 2014. évi bérleti díj
e|őirźnyzatźú.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályĺ köľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 35ĺf013. (u. 20.) szźľľrű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben
meghatźrozott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bér|etére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabátlyokľól szó|ó

|993' évi LxxvIII. törvény 38. $ (1) bekezdése ételmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján abérleti díjról új bérbeadás esetén ahelyiség bérleti díjrának

méľtékéről a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat ńszérő|
töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testiilet hatźrozaÍźtban
megállapított béľleti díjak alapján kell meghatfuozni.

A Képviselő-testĺilet 2481201'3. (vI. 19.) szźtm,6 hatźrozatźnak I|. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér a|apjźlu| a helyiségeknek a jelen haüírozat és a Kt. más hatźtrozata szerint aktual'izźit
beköltözhetó forgalmi éľték szolgál. A határozat 8' pontja a|apjźtn a helyiségben végezni kívánt
tevékenység f,lgyelembevételével töľténik a béľleti díj meghatározása, a kereskedęlmi alape|látĺás
(zö|dség-ryümölcs iz|et) szęszźrusltźts nélkül és szeszmentes vendéglátás (gyros árusítás)
tevékenységhęztartozó szorző 6 %o'

A Rendelet 14. s (2) bekezdés a|apjátn a leendő bérlő a bérleti szerzodés megk<itését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfĺzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatota|źimi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Yźtosgazdállkodási és Pénziigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstryúgy dönt, hory

1.) hozzájáruĺ a Budapest VIII.' 36323l0lV2 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., piáter u. 33. szálm a|att ta|álhatő, 19 m2 alapterületíĺ, üres, önkormźnyzati
tulajdonú, utcai bejaratú fřjldszinti helyiség bérbeadásához hatáľozatlan időtaľtamra, 30 napos



felmondási idővel a METo-Tnro xĺt. részére, zöldség-gyümölcs üzlet és vendéglátás (gyros
aľusítlás) szeszttrusitźts nélkiil cé|jára, 17.000,. Ft/hó + Afa bérleti + kozuzemi- és kiilön
szo|gźitatási díj ak ĺisszegen.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonźhan á||ő nem lakás
cé|jźlta szo|gtúő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) szźtmű Budapest
Józsefuárosi onkormĺányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megÍizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldaĺú
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|źńrásáúvźil'a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatő
Határidő: 2014. július 28.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 14. július 08.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezeto igazgató
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