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Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Az tnkormányzat tulajdonát képezi a Budapest YIII., Ünĺĺ ĺt 44. számalatti, 36402I4ĺDt4
hĺsz-ú, utcai bejáratú, földszinti, 46m2 alapterületiĺ nem lakás célú helyiség, ame|y az
ingatlan nyilvántartásban üzlet besoľolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő hodája a fenti helyiséget fOL4. szeptember 30-an
vette birtokba. A biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség jó műszaki állapotú,
(4) besorolású, ľendeltetésszenĺ használatra alkalmas.

A vízőra nélküli helyiségre aZ onkormányzat közos kciltségfizetési kötelezettsége:
14.018,- FtIhő.

Szokolszky Ágnes egyéni vállalkozó (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. II. 2. lph. 1.

em. 2.; nyilvántaľtási szá'm: 33920881; ađószám: 249847II-2-I3;) kérelmet nyújtott be a fenti
helyiség férfi, női, gyermek fodtászat céIjźlra tijrténő bérbevételének ügyében. A kérelemhez
szĹikséges iratok becsatolásra kerültek' A kérelem béľleti díj ajanlatot nem tartalmaz.

A helyiség forgalmi éľtéke a Grifton Property Kft. 2oI4. decembeľ 30-án készített
étékbecslése alapján: 9.700.000,. Ft. A kérelemĺe töľténő bérbeadás esetén a férti, női,
gyermek fodrászat tevékenységhez taftozó bérleti díj szorző 6 vo, az így számított havi nettó
bérleti díj 48.500'. Ft + Afa.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását Szokolszky Ágnes egyéni vállalkozó
részéteférfí,nóí, gyermek fođtászatcé|jálra,határozott időre, 2019. december 3I-íg,48.500'.
Ft/hó + Afa bérleti-, kozüzemi és kĹilönszolgáltatási díjak összegen.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadásához bérbeadói döntés sztfüséges, amely dĺjntés
meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kére|mezo részére toľténő bérbeadását, miveI a mielőbbi bérbe
adásából befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közos költségét, és plusz bevétele is
származĺa, tovźtbbá a béflo a helyiséget kaľbantaľtaná, annak áI|aga nem romlana tovább.
Amennyiben nem adja bétbe a helyiséget az Onkormányzat, kiadásként továbbra is közĺjs
kciltség fizetési kötelezettség teľheli.



Ahatátozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormáĺyzat fOI5. évi bérleti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzigyífedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Ą1 onkormányzat tulajdonában á|tő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI.20.) számlj,rendelet 2. $ (1) bekezdése óřehében a Kt. _ a
rendeletben meghatározott felađat- és hatáskor megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói
döntésre aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérIetére, valamint az elidegenítésĹikre vonatkozó egyes szabályokĺól
sző|ó 1993. évi LXXVII. toľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a ĺeĺet a helyiśégbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. š (1) bekezdése alapján a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti
{tj,ĺnat méĺókéről a bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Ameĺľlyiben aZ
tntoľmanyzat részérőI történik aZ ajanlattétel, a helyisog ueľletĺ díjának mértékét a
Képviselő-testtilet határozatźtban megállapított bérleti díjak alapján ketf meghatározni, A
hatáskönel rendelkező bizottsáĺg a bérbeadói dĺintés meghozatiiuko. u képviselőtestĺileti
hatźrozatbanfoglaltaktóI csak akkor téľhet el, ha akére|mező bérleti díj ajránlatot tett.

A Képviselő-testület 248lf0l3. (VI. 19.) szátmú'határozatőnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében
a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más határozata szeńĺt
aktualizált bekĺjltözhető foľgalmi éĺék szo|gá'L. A hatáłtozat 8. ponda alapjan a helyiségben
végezĺi kívánt tevékenység figyelembevételével tĺjrténik a béľleti díj meghatározása, a féľfi,
női, gyermek fodrász tevékenységheztafioző szorző 6 vo.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjrán a leendő bér|o a bérleti szerzođés megkotését
mege|őzĺ3eĺkoteles abérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a I7. $ (4) bekezdés alapjan kozjegyzo előtt egyoldalú
köteIezetts é gv á||a|ási nyil atko z atot al áírni.

Fentiek aIapján kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyí Bizottságot, hogy a fenti
helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat

..év. (...hó....nap). szá"mú' Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźttozat:

A Városgazdálkodási és Pénz{igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźľul a Budapest vI[.' 36402l4tDl4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
YIII. keľület, Üllĺĺ út 44. szám alatt elhelyezkedő, 46 m2 alapteľületű, üres,
önkormányzati tlJlajdonú, utcai bejáratú', földszinti helyiség béľbeadásához hatźĺozott
időre, 2ot9. decembeľ 31'.ĺg, Szokolszky Agnes egyéni vállalkozĺó tészéte, fért| ĺői,
gyermek fodrászat tevékenysé g cé|jára, 48.500,. F.t/hó + Áfa bérletĺ + köztizemi- és
külön szo|gáitatáłsi díj ak összegen.

f.) a bérleti szeruőđés megkotésének feltétele, hogy az onkormáĺyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szátmú, Budapest Józsefvá,ĺosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségváIlalási nyilatkozat aláírását vá,||alja a leendő
béľlő.



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hatráľidő: 2015. február 2.
A döntés végrehaj tás át v égző szew ezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módiáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, f01 5.janurír 1 6.
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