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ELoTERIEsZTÉs

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2016. ápľilis 18-ai ülésére

Táľgy: Szijjáľtó.Bĺ:Í P"l!foa egyéni vállalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest yIII.
kerület, ulői út 18. szám alattĺ üľes, tinkoľmányzati tulajdonú nem lak]ás céljáľa
szolgáló helyĺségľe

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Közp ontZrt.,Faľkas ors vagyon gazdáikod,álsi igazgatóKészítette: Kubánka-BerghammerPetľareferens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A dönté s elfo g adás áh o z egy szeru szav azattłobb s é g s zük s é ge s

Tĺsztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkorĺnányzat (továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest vlil. keľület, Üuoĺ ĺt 1.8. szám a|atti,36764lo/N4 hrsz.-ú. 63m2
alapteľületű, utcai bejátatú, földszinti nem lakás célú helyiség, amely az ingat|arl-nyilvántartásban
ĺizlet megnevezésű.

A vízőra nétküli helyiségre az onkorm ányzat közös költség fízetési kötelezetts ége 16.821',. Ftlhő.
Az onkormányzati lFrázkeze|ó Iroda a fenti helyiséget 2OI4. július 03-án vette birtokba. A
biĺokbavéte|i jegyzłĺkönyv tanúsága szerint a helyiség közepes állapotri, (3) besoľolású, a fűtés
vil l annyal megoldott, rendeltetés s zeľű haszn á]att a alkalmas.

Szffiáľtó.Bíľó Bettĺna egyéni vállalkozó (székhely: fÍ43 Kistarcsa, Balczó István u. 38.;
adőszám: 67362688-1-33) bérbevételi kérelmet nyújtott be a helyiség fizikai kozérzetet javítő
szolgáItatáts és fodľászat,-szépségáłpo|ás tevékenység cé|jára történő bérbevétele érdekében. A
kérelem 65.000,- FtIhő + AFA béľleti díj ajánlatottartalmazott.

Kére|mezot Társaságunk hiánypótlásľa szóIította fel, tekintve, hogy a2015' november 11. napján
megkezdett vá||a|kozői tevékenysége csak szoláľiumkeze|ésre vonatkozik, továbbá jelenleg
szünetelteti a vállalkozását. A kéľelmező váilaltą hogy a Bizottság pozitív döntése után a
tevékenységi kör bővítésről szőIő igazolást 15 napon beltil bemutatja, továbbá a vál|a|kozását űjra
indítja.

Szijjráttó-Bíró Bettina kéĺte még a fenti helyiség felújítási kĺiltségének béľleti dtjban történő
elszámolását, amelyhez a költségvetést becsatolta 564.723,- Ft + AFA <isszegben, me|ybő| az
onkoľmanyzatiHázkezelő Iroda 65.984,- Ft + 17.816,- Ft ÁFA ĺisszeg elszámolásźľatett javaslatot.

A Tisztelt Bizottság a 200|2016. (II.29.) számú' határozatőlban hozzájátruLt a tfugyi helyiség
béľbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondási hatáľidővel Szljjártó-Bíró Bettina egyéni
vá||a|koző tészéte fízkaikozérzetet javító szolgáltatás' fodrászat és szépségápolás cé|jfua 96.667,-
Ft/hó + ÁpA bérleti díj + kozizemi és különszolgáltatási díjak összegen, azza| a feltétellel, hogy a
bérleti szerződés megkötését megelőzően egyéni vá||a|kozői igazolványát a tevékenység
végzéséhez kapcsolódó TEÁOR körĺjkkel kibővíti, azt a szeÍződéskötés előtt hitelt éľdemlően
igazolja. A Bizottsághozzájátu|t továbbá abérbeszźlmítási megállapodás megkotéséhez 65,984,- Ft
+ 17.8|6,- Ft ÁFA összeg tekintetében 
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szijjrártó-Bíró Bettina a béľleti szerzodést nem kötötte meg, hanem ismételt kérelemmel fordult
Táľsaságunkhoz, melyben kéri a bérleti díj 75.000,- Ft + ÁFA o,.""gen történő megállapítását,
emellett nem kéri a bérbeszálmítást, vállalja a saját költségen történő rJĺ;ĺtĺst. Iĺrdokként elóadta,
hogy kisgyermekes kezdő vállalkozóként ennél több bérleti díjat nem tud kigazdálkodni, valamint a
Tisztelt Bizottság sokkal kevesebb összegű bérbeszámításhozjárult hozzá,mint ahogy kéte|mezte,
így a felújítás költségét hitelből tudja majd t.edezni.

AGrifton Propeľty Kft. által készített, és 2015. november 25-én aktualizált éľtékbecslés szeľint a
helyiség forgalmi éľtéke 1-4.500.000,. Ft. A kéľelemĺe töľténo bérbeadás esetén a he1yiségben afizlkai kozérzetet javítő szolgá|tatáts (egyéb egészségügyi tevókenység, mašszážs és
fogyasztósza|on) tartoző szotzó 8 vo, fodrászat és szepšegepoiás ievékenyse1.rcz tartoző bérleti díj
szorző 6 vo, az így számított havi nettó béľleti díj 96.667,. Ft.
Az üres, legalább If hóĺapja, de legfelj ebb 24 hónapja nem hasznosított nettő 25}ŕr Ft alatti
helyiség esetén a bérleti díj önkormányzati,éľdekbőt iegfeljebb 30 %o-kal csĺjkkenthető, az így
csökkentett bérleti díj cisszege 67,667,. Ft + ÁF.A.

Javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását Szijjartó-Bíró Bettina egyéni vállalkozó részére
határozatIarl' időre, 30 napos felmondási idő kikötésével fizikai kozérzetet javító szolgáltatás,
fodľászat és szépségápolás tevékenység cé|jára a kérelmezó źital ajánlott 75.0oo,- Ft/hó + Ár.q.
bérleti díj,közijzemi és különszolgáItatási díjak összegen azza| a feltétellel, hogy a bérleti szerzódés
megtötését mege|ozően egyéni vállalkozői igazoLványát a tevékenység végzéséhez kapcsolódó
TEAOR korökkel kibővíti, továbbá a váIla|kozását újra indída, és annak megtĺirténtét a
szerződéskötés előtt hitelt éĺdeml ően igazo|ja.

A helyiség műszaki állapotára tekintettel javasoljuk a kérelmező bérleti díj ajátnlatának az
elfogadását.

Javasoljuk, hogy a bérlő a bérleti jogviszony időtaĺtama alatt béľbeszámítísi igérmyel ne élhessen,
továbbá az á]ta|a eszkozölt beruházások ellenéľtékét a bérleti jogviszony alatt és azt követően, az
onkorman y zattőI semmilyen j o gcímen ne követelhes se.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadói döntés szükséges' amely dontés meghozata|ára a

Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A helyiség bérbeadásával aZ tnkormányzat üres helyiség állományának cscjkkentése, a

kihasználtsáłgés abéľleti díj bevétel növelés a cél.

Amennyiben a kéľelmező által ajánlott bérleti díjon a helyiség bérbeadásahoz az onkormányzat
hozzájáruI, ttgy a bérIő e|végzi a bérbeadóra vonatkoző fe|űjítási munkákat, növeli a helyiség
értékét, amely bevételt jelent az onkormanyzat szőlmára.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormályzat, kiadásként továbbra is közcis költsée

fizetési kötelezettség terheli és a helyiség źů|agaľomlik.

Ahatározati javaslat elfogadása a2016. évi bérleti díj bevételt pozitívanbefolyásolja.

A döntés pénzügyi fedezetetnem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szo|gáIó helyiségek bérbeadásának

feltételeirő| sző|ő 35l2ol3. (vI. 20.) ĺinkoľmányzatí rcnđelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)

bekezdése értelmében a Képviselő-testtilet (továbbiakban: Kt.) - a ľendeletben meghatározott

feladat- és hatásköÍ megosztźls szerint _ önkormáĺyzati béľbeadói dontésre aYárosgazdálkodási és

P énzigyi B izottságot j o gosítj a fel.



A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a
bérlő kiválasztása során kell megállapodni. Ameĺľryiben az o''ko{mányzat részéróI történik az
aján|attétel' a helyiség béľleti díjának méĺtékét a Kt. határozatáhan rrlegállapított béľleti díjak
lapján kell meghatfuozní. A hatáskörľel rendelkezó bizottsźtg a bérbeadói dóntéš meghozatalakđr a
képviselő-testtileti hatátozatbanfoglaltaktól csak akkor térhei el, ha akére|mező bérle1i díj aján1atot
tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjan a leendő bér|ő a béľleti szerzódés megkötésétmege|ózőeĺ
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget ovadetľent mJgfizetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérleti szerződ,és megkötését követően kozjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláími.

A Képviselő-testület 248l2oI3. (vI. 19.) számú,hatźľozatának (továbbiakban: Hatfuozat) II. fejezet
7. pontja értelmében a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt.
más határozata szetínt aktua|izátlt beköltözhető forgalmi érték szolgál. A határozat 8. a) pontja
alapján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj
meghatározása, aZ utcai földszinti helyiségben a fizlkai kozérzetet javítő szo|gőitatáshoz
(egészségtigyi maganpľaxis, egyéb egészségügyi tevékenység, masszázs és fogyasztószalon) tartoző
szorző 8vo, va|amint a fodrászat és szépségápolás (lakossági kisipari szolgáltatás) tevékenységhez
tartoző szotző 6 ?o. AHatározat 5.p) alpontja a|apján, ha a helyiségben többféle tevékenységet
végeznek, a bérleti díj megállapításálnáÄ azt a tevékenységet kell figyelembe venni' amelynek
a|apjáĺn a 8. pont szeľinti magasabb béľleti díj megállapítható.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadás áv al kapcsolatos döntését meghozni s zíveskedj en.

Határozati javaslat
év. (...hó....nap). számí Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) visszavonja a 200l20t6. (II.29') számlihatározatát.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpoÍtzrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
lJatátridő f0I6. április 1 8.

2.) hozzű,jółul a Budapest VIII. keľület, Ülloĺ ĺt 18. szám alatti, 36764loĺN4 hľsz.-ú, 63 m2

alapteľületri utcai bejáľatú foldszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatźltozatlan időre,

30 napos felmondási határidővel Szijjáľtó-Bíľó Bettina egyéni vállalkozó tészéľe fizikai
közérietet javító szo|gálrtatáts, fodráizat és szépségápolőš cé|jára 75.000,. Ft/hó + Áľ.ł.
bértetÍ díj + köz:ťizemí és különszolgáltatási díjak összegeĺ, azza| a feltétellel, hogy a béľleti
szerzođés megkötését megelőzoen egyéni válla|kozói igazo|válnyáĺ a tevékenység végzéséhez

kapcsolódó TEÁOR körökkel kibővíti, továbbá a vállaIkozását íjta indítja, és azt a

szerződéskötés előtt hitelt érdemlően igazolj a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrÍ. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. április 18.

3.) hozzlújlńrul a Budapest VIII. keľiilet, Üuĺĺ ĺt L8. szám alatti, 36764lO/N4 hľsz.-ti, 63 m2

alapterületú utcai bejáratú földszinti, nem lakás célú helyiség felújításához. A kérelmezőnek
vźl|a\nía kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámítási igénnyel nem élhet,

tovóbbá az áita|a eszközölt beruházások ellenéĺtékét az onkormányzattóI semmilyen jogcímen

nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Jőzsefvźłrosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt. va1yoÍgazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. április 18.
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4.) felkéri a Józsefvfuosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a hatőĺozat 2.)-3.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkĺitésére' amelynek feltétele, hogy az onkormányzattulajdónában álló nem lakás
céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2OI3. (vI. zo.1 önkoľmányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a I7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú koteLezettsěgvátllalási
nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyorlgazdálkodási igazgatója
Határidő: f0I6.június 30.

A döntés végrehaj tás ált v é gző s zervezeti egység : Józsefváľosi
A Iakosság széles ktjrét érintő döntések esetén

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. április 07.

Gazdálkodási
javaslĺa a

KözpontZrt.
közzététe| módiára

igazgató
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