
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefváros onkormányzat Képvise|ő{estü|etének
Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottsága 

a
Eloterjesĺő: Kisfa|u Kft. Ĺ).'.. napirend

AVárosgazdá|kodási,-"'"-?Ę"ř#ľ.ä:.'0l5. június29-iülésére

Táľgy: Székely Zo|tán Gyiirgy egyéni vál|a|kozó bérbevéte|i kérelme a Budapest VIII. keľĺi|et,
Somogyi Béla u. 19. szám a|atti üľes, tĺnkormányzati tutajdonú n"- |akás célú
heIyiségre

Eloterjesaő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igazgato
Készítette: Rácz Judit referens
A napirendet nyi|vános ĺilésen ke|| táľgya|ni
A döntés e|fogadásáh oz egyszeríi szavazaÍtobbség szükséges

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a diintés taľtalmának rész|etes ĺsmeÉetése

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľiilet, Somogyi Béla u. |9. szám alatti,
36467/0/Aĺ30 hrsz-ú, utcai és udvari bejáratú, ftjldszinti, 20 m2 aIapterüĚiű nem lakás célú helyiség,
ame ly az ingat|arl ny i I vántanás ban i roda besoro | ássa I szerepe l.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő lrodája a fenti he|yiséget 2O|4. december l6-án vette
biftokba. A biľtokbavéte|i jegyzókönyv tanúsága szerint a he|yiség kozepes műszaki állapotú, (3)
besoro lás ú, re nde ltetéss zeru hasznźtlatra a| ka| m as.

A vízórás he|yiségre az onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége: 3.850,- Ft/hó.
20.l5. április ?4-é.,J!J-,*agánszemé|y kérelmet nyújtott be a fenti helyiség raktározás
cé|jára történo béľbévétele kapcsán, a bérbeadáshoz aTiszte|t Bízottság 506120|5. (V. l8.) számú
határozaÍáva| nem járu|t hozzá.

Széke|y Zo|tán György egyéni vállalkozó (székhe|y: |046 Budapest, Csokonai u. t7.; nyi|válltartási
szám:3689f79; adőszán:40783785-I-4I) kére|met nyújtott be a fenti he|yiség székhé|y és ĺroda
cé|jtra töfténő béľbevéte|ének ĺ'igyében. A kérelmező l989. október l6. óta válla|kozó, tevékenységei
között többek között egyéb áruk piaci és nem bo|ti kiskereskedelme, háza|ó kereskede|em, ĺigynšti
tevékenységek (egyértékesítés, szerencsejáték-szeIvényértékesítés), tanácsadói tevékenýiégek
szerepelnek. A kéreIemhez szükséges iratok becsatolásra kerÍjItek. a kérelem | 0.000,- Fýho + Áĺa
bérĺetidíjaján|atottarta|maz.SzékelyZo|tánGyörgye'Gĺakcímemegegyezik,így
vélhetően rokoni kapcsolatban á|lnak.

A hclyiség foľgalllli értékę az AvaIlĺ'. |lltlllĺr lvtérnöki és lgazságĹigyi Szakétői Kft.20l|. november
07-én készített és az ingatlanszakértő á|Ía| 2015. május 04-én aktua|izá|r. értékbecs|ése alapján:
3.600.000'- Ft. A forgalmi énék |00 %o-ának figye|embe vételéve|, a he|yiségben végzendő
tevékenységhez (iroda) tartoző 8 %-os szorzóva| számított havi neťtó bér|eti a1 zł.-ooo' nt.

Javasoljuk a fenti címen |évo helyiség bérbeadását Széke|y Zo|tán György egyéni vál|a|kozó
részére székhely és iroda cé|jfua,határozat|an időre,30 napos felmondásĺ idovel,zą.ooo,-Ftlhĺí + Áfa
bér|eti-, közüzemi és kÜ|onszolgáltatási dijak összegen.

Nem javaso|juk a kérelmező álta| tett bérleti dijon történő bérbeadást' tekintettel arra, hogy a helyiség
a kerület frekventált részén he|yezkedik el, és megfelelő míiszaki ál|apotú.



II. A beterjesztés indoka

A nem lakás cé|ú helyiség bérbeadásához bérbeadói döntés szÜkséges, ame|y dĺjntés meghozaÍ,a|ára a
TiszteIt B izottság jogosu lt.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A mielőbbi bérbe adásából befolyó bérleti díj fedezné az tnkormányzat kozos ko|tségét, és p|usz
bevéte|e is származna, továbbá a béľlő a he|yiséget karbantartaná, annák á||aga nem romlana tovább.
Amennyiben nem adja bérbe a he|yiséget az Önkormányzat, kiadźlsként továbbra is közös köItség
fi zetési kötelęzettség terhe|i.

A he|yiség bérbeadása pénziigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabá|yi ktirnyezet

Az onkorm ányzat tu|ajdonában álló nem ĺakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľő|
szó|ő 35l20l3. (VI. f0.) számű rende|et 2' $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ <inkormányzati bérbeadói döntésre a
Y árosgazdál kodás i és Pénzü gyi B izottságot j ogos ítj a fe ĺ.

A lakások és heIyiségek bérletére, vaIamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szó|ó
l993' évi LXXVI|I. törvény 38 $ (l) bekezdése érte|mében a felek a |lelyiségbér tisszegében
szabadon á| lapodnak nleg.

A Rende|et l4. $ (l) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás ęsetén a he|yiség bér|eti dijának
mémékérol a bérlo kiválasztása során kel| megállapodni. Amennyiben az Önkorniányzat részérol
torténik az aján|attétel, a helyiség bér|eti díjának mértékét a Képviselő-testü|et határozatában
megá|lapított bérleti díjak alapján ke|| meghatározni. A hatáskĺjrrel rende|kező bizottság a bérbeadói
dĺintés meghozatalakor a képviselő-testü|eti határozatban fog|a|taktóI csak akkor térhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testti|et 248120|3. (VI. l9') számű határozatának II. fejezet 7. pontja éľte|mébęn a
helyiségbér alapjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. mźn határozata szerint aktua|izá|t
beköltozhető forgalmi éIték szo|gá|. A határozat 8. pontj a a|apján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevéte|éve| töľténik a béľ|eti díj meghatározása, azirodatevékenységhęzÍartoző
szorző 8 %o.

A Rende|et l4. $ (2) bekezdés a|apján a |eendo bérlő a bér|eti szerződés megkötését megelőzoen
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bér|eti dijnak megfe|e|ő ĺisszeget óvadékként megfizetni, va|amint
a l7. $ (4) bekezdés alapján kózjegyző előtt egyolda|ú kötelezettségvá||a|ási nyilatkozatot a|áírni.

Fentiek a|apján kéreln a Tiszte|t Bizottságot, hogy a fenti he|yiség bérbeadásával kapcso|atos döntését
meghozni szíveskedjen.

20]5ĺ.

Határozati javas|at

szám ú V ár osgazdá|kodási és Pénzti gy i b i zottsági haÍározat:

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizoťtság úgy dönt,

|.) nem jdrul ltoad a Budapest VIII.,36467l0/Al30 helyrajzi számon nyilvántamoft, a Budapest
VIII., Somogyi Béla u. 19. szám alatt talá|ható, f0 m2 alapterületű, üres, önkormányzati
tuIajdonú, utcai és udvari bejáratú, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához Székety
Zo|tán György egyéni vá||alkozó részére, az aján|atában szerep|o |0.000,- Ft/hó + Áfa bér|eti
dijon.

Fe|e|ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 29.

2.) hozzójdrul a Budapest VIII. keľü|et, 36467l0ĺAĺ30 he|yrajzi számon nyi|vántaftott' Budapest
VIII. kerü|et, Somogyi Béla u. |9. szálĺ a|att elhe|yezkedő, f0 m2 alapterü|etű, [ires,



önkormányzati tulajdonú, utcai és udvari bejáratú, ťoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározat|an
idoľe 30 napos felmondási idővel Székely Zo|tán Gytirgy egyéni váltalkozó részére, székhely és
iroda tevékenység céljára,24.000,- Ft/hó + Afa bér|eti + közüzemi- és külön szo|gáltatási díjak
összegen.

Fe|e|os: Kisfa|u Kft. ügyvezetoigazgatoja
Határido: 20l 5. június 29.

3.) felkéľi a Kisfalu Kľĺ.-t a |'a't!alva|.2.) puIlĺ.ja szcliltĹi bél|eti szęlzutlés lllcgkuĺ.ésérc, alllclyItck
fe|tétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á|ló nem |akás céljára szo|gá|ó helyiségek
bérbeadásának feltéte|eirő| szó|ó 35lf0|3. (VI. 20.) számú Budapest Józsefoárosi onkormányzati
rendelet l4. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti dijnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint
a l7. $ (4)bekezdése alapján közjegyző előtt egyolda|ú kötelezettségvál|alási nyilatkozat a|áírását
vál|alja a leendo bérlő.

FeIelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Határidő: 20l5. augusztus 3 l .

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság szé|es körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára
nem indokolt hirdetotáb|án honlapon

Budapest, 20| 5 . június f2.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i igazgaÍó
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