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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Buđapest vI[.,35811 he|ytajzi számon nyilvántartott, a Budapest
YIII., Baross u. 107. szám alatti, 50 m2 alapterületű utcai bejáratú f<ildszinti és kizárőlag abból
megk<izelíthető 41 m2 alapteľületiĺ pinceszinti, łisszesen 91 m2 alapterületĹi nem lakás célú helyiség. A
helyiség I007o -os önkormányzati tulaj donú épületben helyezkedik el.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő kodáłja a helyiséget fol4. január 14-én vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség foldszinti része kisebb felújításra szorul (tisztasági
festés), megfelelő állapotú, (4) besorolásĹl, a pince vizes, salétromos, (2) besorolású, ľendeltetésszenĺ
hasznźilatra alkalmas.

A helyiség utánaz onkormányzatuzeme|tetési költség fizetési kötelezettsége: ft.2I9,- Ft/hó.

Az AGAOGLU Kft. (cégjegyzékszám:01-09-17189f; szék,he|y: 1089 Budapest, Baross u. 109. fszt. 3.;

adószám: f43foo65-f-42; képviselő: Ünal Kemal ügyvezető) bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-
hęz a fenti helyiség hús, hentesáru kereskedelem (szeszesital árusítás nélkt.il) tevékenység cé|jára torténő
bérbevétele kapcsán. A szükséges iratok (Cégkivonat, A|áírási Címpé|dány) becsatolásra kerültek. A
kérelem bérleti díj ajánlatotnem tartalmaz.

A benyújtott iratok a|apjá'n megállapítható, hogy a kérelmező a nemzeti vagyonról szó|ó 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|átható szęrvezetnek minősül. Az opten Cégtár tanúsága szerint
a társaság ellen végrehajĺás-, csőd- és felszámolási e|járás nincs folyamatban, táľsasági adóbevallási
kötelezettségének 2013. évben ľendben eleget tett. A Társaság f0I3. áprl|is 18-án kertilt a Cégbíróságon
bejegyzésre.

Az Avant.Immo Kft. 2011. június 13-énkészített és az ingat|anszakértő ált.a| f015. március I6-i a|<tua|izá|t

értékbecslés a|apján a nem lakás célú helyiség foľgalmi értéke: 1'1..470.000,. Ft. A forgalmi érték I00 7o-

ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez (élelmiszerüzlet, szeszesital

árusíĺása nélkiil) tartoző 6 %o-os szorzóva| szálmitott havi nettó béľleti díj: 57.350'. Ft.

Az üres legalább lf hónapja, de legfeljebb 24 hónapja nem hasznosított helyiség esętében a bérleti díj

önkormányzati érdekből legfeljebb 30 ?o-ka| csokkenthető. Az így csiikkentett nettó havi béľleti díj:
40.145,- Ft.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását aZ AGAOGLU Kft. tészére hús, hentesáru kereskedelem
(szeszesital árusíĺás nélkĹil) tevékenység cé|jára, határozat|an időre 30 napos felmondási határidővel,

40.145,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és kĺ.ilön szolgáltatási díjak megál|apításáva|.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a csokkentett bérleti díjon a pinceszinti helyiség rossz miĺszaki
állapota (vizes, salétromos) miatt.



II. A beterjesztés inđoka

A helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság
jogosult.

III. A döntés célja, pénziigyi hatĺása

Javasoljuk az üresen álló helyiség bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezi az
Önkormányzatuzeme|tetési költség fizetési terhét, azon felül plusz bevételt is jelent. Amennyibeň nem adja
bérbe a helyiséget az tnkormányzat, kiadásként havonta üzemeltetési kciltség fizetési kötelezettsége
keletkezik, tovíbbrí a hclyisóg műszaki állapota a kihasználatlanság miatt folyamatosan ľomlik.

A bérbeadás kedvezően befolyásolja az onkoľmányzatfO15. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kłiľnyezet

Az tnkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásrának feltételeiľől szóló
35/20Í3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a
Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre
a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról sző|ő 1993.
évi LXXVII. torvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bérlő
kiválasztása során kell megállapodni. Amenny\ben az Önkormányzat részérő| történik az aján|attéte|, a
helyiség bérleti díjánakmértékét a Kt' határozatában megállapított bérleti díjak a|apján kell meghatározni' A
hatáskörľel rendelkező bizottság a bérbeadói dontés meghozatalakor a képviselő-testĹileti határozatban
foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmezőbér|eti díj ajánlatot tett.

A24812013. (vI. 19.) számű Képviselő-testület határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbéľ
alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatáłrozata szerint aktua|izá]t beköltözhető forgalmi
érték szo|gátl. A 8. pont alapján helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembe vételével történik a

bérleti díj meghtatátrozása, amely alapján az é|e|miszęruz|et, szeszesital árusítása nélktil tevékenységhez

taÍtozó szorzó 6 ?o. A Képviselő-testület 8. a.) pontja értelmében az tires legalább If hónapja, de legfeljebb
f4 hónapja, nem hasznosított nettó 25 MFt alatti helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből

legfeljebb 30 %o-ka| csökkenthető.

A Képviselő-testület 248/fOI3. (vI. 19.) számlihatáłrozatának VII. fejezet 31. pontja értelmében a bérleti díj

mértékéro|, és megfizetésének ütemezésérő|, vagy bármilyen más bérleti díjat érintő kérdésben bérbeadói

döntésre van szüksé g a bérbeadással megbízolĹ vagyonkeze\ő szervezet javaslatára az onkotmá,nyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló szervezete dont.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a bérleti szęrződés megkötését mege|ózóen köteles a

bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)

bekezdés a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozatot a|áími.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni

szíveskedjen.

Hatáľozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy:

1,) hozzűjórul aBadapest VIII., 35811 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Baľoss u. 107.

szám a|atti,SO mi alapterüĺetiĺ utcai bejáratú földszinti és kizárő|ag abból megközs,|ithető 4! m2

pinceszinti, összesen 91m2 alapterületű nem lakás célú helyiség bérbeadásálhoz határozat|an időre, 30

.'apos felmondási határidővel az AGAoGLU Kft. részére, hlĺs, hentesiáru kereskedelem (szeszesital



árusíĺás nélkĹil) tevékenység cé|jfua, 40.145,. Fťhó + Áfa béľleti + kozüzemi- és kĹilön szolgáltatási
díjak osszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 2oL5. március 30.

f.) f'e|kéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az
Önkoĺmányzat ttIlajclonában álló nem lakás cé|jáĺa szolgáló helyiiégek bérbeadášának feltételeiről szóló
35lf0l3. (VI. 20.) számĹl Budapest Józsefvárosi tnkormányzati rendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3
havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|á'írását vállalja abér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. május 30.
A dcintés végrehajtásáĺvégzo szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, fo15. március 23.
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Kovács ottó
v agy on gazdálko dás i igazgató
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