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I. Tényállás és a döntés részletes ĺsmertetése

Az onkormźnyzattulajdonát képezía Budapest VIII.' Illés utca 16. szám a\atti,3609810lNl'

hľsz-ú,utcai bejaratu, ťolđszinti(galériézott)38 mo alapterĺilettĺnem lakás célúhelýség,
amely az iĺgatlan-nýlvántartásban üzlethelýség besorolással szerepel. A galéria az ingat|anný|vźntartásba nęm keľült bejegyzésre, meľt ideiglenes szerkezetli, tovźhbá a belmagassága
1,8 m.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzatiHázkeze|o Irodája a fenti helýséget 2014. május 05.én vette
birtokba. A Grifton Pľopeľty Kft. által 20|4. június 20-án készitett értékbęcslésvalamint a
birtokbavéte|i jegyzokönyv tanúsága szerint a helýség jó műszaki állapotú, (4) besorolású,
ręndelteté s szeru hasznźiatta alkalm as.

1)

Soós Lászlóné egyénĺvállalkozó (székhely: 1083 Budapest' Illés u. 22.; ĺý|vántartási
szám: 534236I; Adőszám:40820981-2-42)kére|met nýjtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti
helýség zöldség-gyümĺilcs (szeszárusítás nélktil) uz|et céIjtta tĺirténőbérbevételének
ĺigyében.A kérelmező a helyiséget megtekintette, annak jelenlegi műszaki tilapotźú
ismeri. A kérelemhez szükséges iratok (SzeméIyazonosító lgazo|vány, Lakcímet Igazo|ő
Hatósági lgazo|vány, Yti|a|kozői lgazolvány) becsatolásra kerültek. A kéľelem bérleti díj
aj ánlatot nem tarta|maz.

Management Kft. (székhely: 1086 Szeszgyźr v |2. Il15'; cégtregyzékszám..01-09192297; képviseli: Farkas Brigitta Doľina) kéľelmet nyrijtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti
helýség élelmiszer, zöldség-gyümölcs kereskedelem, (szeszárusítással) iz|et céIjfua
tĺlľténőbérbevételénekügyében. A kéľelmező a helyiséget megtekintette' annak jelenlegi
miĺszaki á'Ilapotát ismeľi. A kérelemhez sztikséges iratok (30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, a|ákás minta) becsatolásra keľtiltek' A kéľelem 35.000.. Ft/hónap + Afa
bérleti díj aj anlatot tartalmaz.

2) FGE

A

benýjtott iratok a|apján megállapítható, hogy az FGE Management Kft. a nemzeti
vagyonról sző|ő 2011. évi CXCM. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő
szewezetnęk minősül.

A

vízorźshelýség lÍán az onkormányzat közös

költségfizetési kötęlezettsége.. 11.210..

Ft/hó.

A Grifton Propeľty Kft.2014.június fD-án készítettértékbecsléseszerint a36098l0lN 1 hrszú, 38 m'alapterületű, utcai bejfuatű, ftjldszinti+galériás helyiség foľgalmi értéke:3.200.000'Ft.

A

1)

helyiség bérleti díja a forgalmi érték100 oÁ-ának figyelembevételével keľtil
megállapitásra. Soós Lászlóné egyéni váIlalkozó kérelmére történő bérbeadás esetén, az
utcai bejáratu ftjldszinti + gaLénás helýségben végezni kívánt zöldség-gyĹim<ilcs
kereskedelem (szeszárusítás nélkĹil) tevékenységheztartoző 6 %o-os díj szorzőva|
sztmitottbérleti díj 16.000.. Ft/hó + Áfa.

2)

A

helýség bérleti dija a forgalmi éľték100 Yo-źlĺakfigyelembevétęlévelkerül
Az FGE Management Kft. kérelmére történő béľbeadás esetén, az utcai

megái|apitásra.

bejáratű ťoldszinti + galériás helýségben végezníkívánt élelmiszer, zĺildség-gyümölcs
kereskedelem, (szeszźlrusítással) tevékenységhez tartozó 10 %-os dij szotzőva| számított
bérleti dij 26.667.- Ft/hő + Afa.

Az opten Céglát tanúsága szerint atársaság ellen végľehajtási-, csőd- és fę|számo|ási eljarás
nincs folyamatban. A társaság 2014. június I9-én kertilt bejegyzésre a cégnýlvántartásba,
adóbevallási kĺjtelezettségéneklegkésőbb 2015. május 3l-ig kell eleget tennie.
Nem javasoljuk a nýlvanos pá|yázat kiírását, mivel a beadott bérleti dij aján|atok a|apján
egyéľtelműenkiválaszthatő az onkormányzat szźlmźľaelőnyösebb béľletidíj bevételt ajäĺ|ő.

Javasoljuk a fenti helýség bérbeadását az FGE Management Kft. részéręélelmiszer,
zöldség-gyümölcs

kereskedelem, (szeszátusítással) céIjźna,hatźrozat|anidől.artamra' 30 napos

felmondási idő kikötésével, a kérelmező áItaI ajźnlott 35.000,. Ft/hó + Áfa béľleti+

közüzemi- és ktilön szolgźitatási díjak összegen.

Nem javasoljuk a fenti helýség bérbeadását Soós Lászlóné egyénĺvállalkozó tészére,mivel
a másik kére|mező áIta| ajźtnlott béľletidíj kétszeľeseSoós Lászlőné á|ta| végezni kívánt
tevékenység a|ap1án számitott bérleti díj összegének.
II. A beteľjesztésindoka

A

nem lakás célúhelýség bérbeadáshoz bérbeadói dontés szükséges, amely

meghozatalfu a a Ti sztelt Bizottság

jo

döntés

gosult.

III. A döntés céljao pénzügyi hatása
Javasoljuk a fenti helýség bérbeadását, mivel a bérbe adásból befolyó bérleti dij fedezné az
onkormányzatnak a helyiség lttźn ťtzetendő közös költség fizętési kotelezettségét, valamint
plusz bevétele is szátmazna, továbbá a bérlő a helyiséget tevékenységnek megfelelően
kialakítja, rendben taĄa.
Amennyiben nem adja béľbea helýséget az onkormźnyzat, kiadásként továbbra is közös
költség fizętési kötelezettség terheli és a helýségá||aga romlik.

A

hatźrozati javaslat elfogadása keđvęzőenbefolyásolj a
dij e|őirányzatát.

a, önkormźnyzat

20|4. évi béľleti

A helyiség bérbeadása pénzllgýfedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gä|ő helýségek béľbeadásának

feltételeiről sző|ő 3512013. (VI. 20.) számű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében aKt. _ a

ľendeletben meghatározott feladaĹ és hatáskor megosztás szerint _ önkormányzatibérbeaďői
döntésre aYátosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 7. $

(1) bekezdés c) pontja értelmébena helýséget

csak versenyeztetés alapján

lehet bérbe adni, ha adott helýségĺe1 hónapon belül tobb bérbevételiszźndékkerĹilt
benýjtásra, és a bérbevételi szándéknyi|atkozatok kĺ}ziil nęmvá|asztható ki egyéľtelműen a
legelőnyösebb aján|at. Ez esetben a|ka|mazható a meghívásos versenyeztetés.

A lakások

és helýségek bérletére, valamint az elidegenítésükľevonatkoző egyes szabályokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmébena felek a helýségbér

osszegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet

14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helýség béľleti
díjának méľtékérőla bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az
onkormányzat részérő| t<jľténik az ajánlattéte|, a helyiség béľleti díjźnakmértékéta
Képviselő-testtilet határozatábarl megállapított béľletidíjak alapján kęll meghatározni.
Versenyeztetési eljárás soľán béľbeadandó helýség esetében a minimális béľletidíj osszegét
a páIy äzati felhívásban kell megj elölni.
A hatás kĺjnel rendelkező Bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő testületi
határozatban foglaltaktól csak akkor téľhetel, ha akére|mező béľletidíj aján|atott tett.

A Képviselő-testtilet 24812013. (VI. 19.) szám,űhatározatänak II. fejezet7. pontja értelmében
a helýségbéralap1álli a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Kt. más hatáľozata szęnĺt

akfia|izě.Jt beköltözhető foľgalmi értékszolgźi. A helýségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételéveltörténik a béľletidíj meghatttozása, amely alapján a helýségbenvégezní
kívánt zöldség-gyümölcs kereskedelem (szeszárusítás nélktil) tevékenységhez taftoző 6 oÁ, az
élelmiszer, zĺildség-gyümölcs keľeskedelem (szeszárusítással) tevékenységhez10 oÁ-os
szotzó tartoz1k.

A

Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő béľlő a béľleti szetzőđésmegkĺitését

mege|ózően kcjteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľletidíjnak megfelelő <isszeget óvadékként

megťlzetni, valamint

a 17. $ (4)

bekezdés a|apján közjegyző előtt egyoldalú

kotelezettségvállalásiný|atkozatota|ź.íľĺrí.

Fentiek alapjáln kérem a Tisztelt Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti
helyiség béľbeadásával kapcsolatos dontésétmeghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat
év. (...hó...'nap). szám,ÚYárosgazdálkodási

A Városgazdálkodási

ós

és Pénzügý Bizottságihatátozat:

Pénztigý Bizottság úgy dönt, hogy

|.) nem jórul hozzd a Budapest VIII., 360g8/0lV|' he|yrajzi számon nýlvántartott,
természetben a Budapest VIII.' Illés utca |'6. szźlm a|att ta|źihatő' utcai bejźratű,
frildszinti + ga|énázott 38 m2 alapteľületű nem lakás célúhelyiség bérbeadásához Soós
L ászlőné e gy énĺv á||a|koző rész éľe.
2.) hozzdjóľul aBudapest VIII.' 36098l0/N1'he|yrajzi szźmon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Illés utca 16. szźlm a|att ta|álható, utcai bejźratű, fiildszinti +
ga|ffi'źĺzott 38 m2 alapteniletű nem lakás célúhelyiség bérbeaďźsához hatźrozat|an
időtartamra, 30 napos felmondási idő kikötéséve| az FGE Management Kft. részéte,
élelmiszer, z<ildség-gyüm<jlcs kereskedelem, (szeszárusítással) céIjára,35.000o- Ft/hó +
Áfa béľteti+ közüzemi- és kiilön szo|gá|tatźĺsi díjak összegen.

3.) a bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljára szolgáIő helyisé.gek bérbeadásának feltétęleiről szóló 35l20l3. (VI. 20.)
szźtmíBudapest Józsefuiírosi onkormányzatí rende|ęt 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapjáĺ kozjegyzó előtt egyoldalú k<jtelezettségvźi|alási nyilatkozat a|źtirásćú.véů|alja a
leendő bérlo.

Felelős:

Hatáľidő:

Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatő

2014. december 1.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság szélęs körét érintő dcjntések esetén javaslata a kozzététę|mődjára
honlapon
hirđętőtáblán
nem indokolt
Budapest, 2014. november 18.
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Tisztelettel:

Kovács ottó
ĺigyvezeto igazgato
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