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ELŐTERJEszTÉs
A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság2Ol5. május l8-i ülésére

Tárgyz Maľkovĺcs Eľzsébet egyéni vállalkozĺó béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriĺlet'
Baľoss u21. szám alatti üľes, önkoľmányzatĺ tulajdonú nem |alĺ.Ĺs célú helyiségľe

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igazgatő
Készítette: Balog Eľika refeľens
A napirendet nyilviános ülésen kelltáľgyalni
A đöntés elfogadásah oz eryĺszeru szavazattöbbség sziikséges

Tisztelt Y áĺosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényállĺĹs és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az Önkoľmźnyzattulajdonát képezi a Budapest VIII., Baross a.21. szélm a|atti,36758l0lU|hrsz-il,
utcai bejráĺatu, fřjldszinti, 56 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség, amely az ingatlan-
nyilvántartĺásban tizlethelyiség besorolassal szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzati}Jávkezelló Iľodája a fenti helyiséget 20|4. januźtr 07-én vette birtokba.
A biľtokbavéte|i jegyzókönyv tanűsága szerint a helyiség jó miĺszaki źúlrapotű, (4) besorolású,
rendelteté s s zeru hasnlźúatra alkalmas.

Aviz&anélküli helyiségre az onkormányzatközös költségťrzetési kötelezettsége: l I.200,- Ft/hó.

Molnáľ Lászliő Jánosné egyénĺ vállalkozó (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 69; nyilvrántaľüísi
szÁm: 152401) kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség virźą, ajátndék, édesség, illatszer
áľusítĺás (szeszźrusítźts nélki'il) cé|jźra történő bérbevételének üryében. A Váľosgazdálkodási és

Pénangyi Bizottság 698/2014. (VI. 23.) szźtmű hatÁrozatźtban honź|ára|t a fenti helyiség Molnĺár
Lász|ő Jránosné egyéni vźi|alkoző részére töľténő bérbeadásahoz, azoĺban a kéľelmező béľbevételi
szźndékźtt2O14. július22-éniktatottlevęlébenvisszavonta.

A Noncsi Pékség Kft. (székhely: 1081 Budapest, Alftldi utca 3. 2. em. 16.; cégsegyzékszÁm:01-09-'
190879; képviseli: Piácz Szilźľd iigyvezető) kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség
szeszmentes vendégláŁís (szendvicsező, tej-tejtermék, ĺidítő, sa|źúa, culĺľászipari teľmékek árusítĺása)

cé|jératörténő bérbevételének iigyében. A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság 1095/2014. (IX.
29.) szźm;ú hatźrozatában hozzájáru|t a fenti helyiség Noncsi Pékség Kft. részére töľténő
bérbeadĺásĺához, azonban akére|mező bérbevételi szándékźtt 2014. november 06-ĺán iktatott levelében
visszavonta.

Maľkovics Eľzsébet egyéni vállalkozó (székhely: 1139 Budapest, Petneházy u.44. fszt.3.;
nyilvrĺntaľüási szźtma 41492085; adôszáma: 66956053t4I; vá"||a|kozói tevékenységének kezdete:
2015.01.30; székhely: 1139 Budapes! Petneháry u.44. fszt.3.) kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez,
a fenti hetyiség hasmźůt ipaľcikk-, és egyéb hasmáit cikkek kiskereskedelme (hasmált bútor,
porcelĺánok, szőnyegek, aprócikt stb.) tevékenységek cé|játra töľténő bérbevételének tigyében. A
kérelemhez sztikséges irat (egyéni vźi|akozői igazo|vźny kiváltásríról sző|ő igazolás) becsatolásra
került. A kérelmező vźů|a|ja a helyiség saját költségen töľténő fe|tĄításáú, és erre való tekintettel
50.000,- Fťhó+ Áfa bérleti díj ajanlatot tett.

A Grifton-Property I<ft. 2014. máju^s 26-án készitett és 2015. februráľ 12-én a|<nlal'izźit értékbecslése

szerint a 36758/0/N1 hľsz-ú 56 m, alapterületíĺ utcai bejráľatu, fijlđszinti nem lakás célú helyiség
foľgalmi éľtéke: 11.200.000'. Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi érték |00%-źľĺak



ťrgyelembevételével, a helyiségben végezri kívĺánt tevékenységhez (kereskedelem) tartoző 8 %-os
szorzóva| számított havi nettó béľletĺ i|íjz74.667,.Bt.

Javasoljuk a Budapest V[I., Baross u. 21. szźlm a|atti, 36758l0lN1bľsz-ú 56 mf alapteľiiletÍĺ utcai
bejáľatu Íöldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadását Maľkovics Erzsébet egyéni vállalkozó részére
hasnźit ipaľcikk- és egyéb hasanźůt cikk kiskereskedelem tevékenység cé|jźlra,hatźtrozat|an időre 30
napos felmondási haíáridő kikötésével, 74,667,- Ft/hó + Áfa bérleti + köztizemi- és külön szo|gźt|tatási
dfiak összegen.

Nem javasoljuk a kérelmező źůtal. ajźtĺ|ott bérleti díjon történő béľbeadást, tekintettel erľa, hogy a
helyiség a Palotanegyed kiemelt területén helyezkedik el, és a jó mríszaki állapot sem indokolja a
szźtmitotí bérleti díjtól töľténő eltérést.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás céIú helyiség bérbeadáshozbérbeaiői döntés szükséges, amely döntés meglozataláraa
Tisĺelt Bizottság jogosult.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból befolyo bérleti dij fedemé az
onkormányzat közös költség kiadásait, és plusz bevétele is szźrmanla, tovźbbá a bérlő a helyiség
folyamatos karbantaľtásĺáľól gondoskodik.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormtnyzat, kiadásként továbbra is k<jzös költség
fizetési kötelezettség teľheĺi, és a helyiség ái|agaľomlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat 2015. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség béľbeadása pénnlgyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi köľnyezet

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szo1lgźůő helyiségek bérbeadásrának feltételeiľől
szr.|ő 3512013. (VI. 20.) számű rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. - a ľendeletben
meghatźrozott feladat- és hatĺáskör megosztás szeľint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Y fuosgazdátlkodási és Pénziiryi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésĹikre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjĺán a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjrának
mértékéről a bérlő kivá|asztása sorrán kell megállapodni. Amennyiben az onkormanyzat részérő|
töľténik az ajźn|attétel, a helyiség béľleti díj{ának méľtékét a Képviselő-testtilet hatfuozatźtbarl
megállapított béľleti díjak alapjrán kell meghatĺározri. A hatráskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meýozata|akor a képviselő-testiileti hatźlrozatban foglaltaktól csak akkor térhet el' ha a
kéľelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő.testĺilet 248/2013. (VI. 19.) szźlműhatźrozatźnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen haĹározat és a Kt. más hatźnozata szerint a|<tllalizaĺt
beköltözhető forgalmi érték szo|gźtl. A hatáľoz-at 8. pontja a|apjźn a helyiségben végezni kívánt
tevékenység ťrryelembevételével töľténik a bérleti dfi meghatĺáľozása, a keľęskędelmi tevékenységhez
tartoző szorzó 8%o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bér(o a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti dfinak megfelelő összeget óvadékként megflzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzó előtt eryoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozatotal'źúmi.

Fentiek alapjźn kérem a Tiszelt Yźtrosgazdátlkodási és Pénzüryi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadĺásával kapcsolatos döntését meghomi szíveskedjen.



Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap). számú Yátrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatáĺozat:

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hoadjór'ľl a Budapest VIII.' 36758l0lUt he|yrajzi szĺmon nyilvántanoff, Budapest VIII.'
Baľoss a. 2t. szźtm a|att elhelyezkedő, 56 m2 alapteľületĺĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
ftjldszinti helyiség bérbeadĺásrához hatźnozat|an időre, 30 napos felmondási hatÁndő kikötésével,
Maľkovics Eľzsébet eryéni vállalkozó részére, haszĺ;rźit iparcikk- és egyéb haszrált cikk
kiskereskedelem tevékenység cétjána,74.667,- Fťhó + Áfa + közüzemĹ és külön szo|gá,|tatási
díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft üg1rvezető igazgatő
Hatáľidő: 2015. május 18.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáĺozat 1.) pontja szeńnti bérleti szerzódés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonéban źilrő nem lakás cé|jźna szolgáló helyiségek
bérbeadásának fettételeiľől szóló 35l2ol3. (VI. 20.) szÍmű Budapest Józsefuĺárosi onkormanyzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán közjegyző előtt eryoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat
a|áír ásźú v áil'a|j a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Hatĺáridő: 2015. június 30.
A döntés végrehajtásáivégzo szewezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|atzaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőüáblán honlapon

Budapest, 2015. május 11.

Kovács ottĺó
v agy oĺgazdálkodási igazgatő
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