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ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍság2O13. február 18-i ülésére

TĺĹľgy: Hármasban Kereskedelmĺ és Szolgáůtĺtő Kft. béľ|ő és Balogh Máľia egyéni vállalkozó
ktiztis kéľelme béľlőtáľsi jogviszony létesítéséľe a Budapest VIII.' Baľoss u. tf9. szím
alatti önkoľmány zatl tulaj donú helyĺség vonatkozás ában

Előteľjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Készítette: Balogh Erika referęns

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A döntés elfo gadás áh oz e gy szeľu szav azattobbs é g s züks é ge s

Tisztelt Bizottsás!

Az onkorm tnyzattulajdonát képezóBudapest vlu., Baross u. 129. száÁ a|atti35gf3ĺ0lV11 hľsz-ú,
utcai bejáľatú, fĺildszińti ,34 mf a|apteľĺiletrĺ nem lakás célú helyiség bérlője a HÁRMASBAN Kft a

2005. május Zí-ánkeIt,határozatlaĺ idejű, (nem közjegyzői okiratba foglalt) bérleti szerződés a|apján.
A bérleti szeľzőđéskötéskoľ a HARM,ĄSBAN Kft 138.528,- Ft nem kamatozo óvadékot ťlzetętt. A
helyiség élelmiszer jellegű vegyeskereskedés üzletként műk<jdik.

Aziĺgatlan-nyl|vántartásadataiszerintiizlętbesorolású.

A bérlo, HÁRMASBAN Kft. (székhely: 1089 Budapest' Baross u.729. Cg: OI-09-72I71\, képviseli:
Gyurok György ljgyvezető), valamint a Balogh Máľia egyéni vĺĺl|alkozó (székhely: 1035 Budapest,
Berend u. 1. fszt. 3.; nyilvántartási száma:3I27f895; adőszáma: 6605f21'4241; statisztikai számjele:
6605ffÍ447292310l ) képviselői k<izĺjs kérelmet nyújtottak be a Kisfalu Kft-hęz a fenti helyiségben
bérlőtáľsijogviszony létesítésének engedélyezése céljából. A fenti helyiséget a továbbiakban közösen
kívánják használni a bérleti szerződésben megjelölt célľa. A kérelemhez becsatolásra keľült a
vállalkozói igazo|ványról kiadott igazo|ás másolata és a Hármasban Kft. sztlmáta 2005. május 30-án
kiadott működési engedély másolata, amely szeľint élelmiszeľ jellegű vegyes (szeszesital árusítással)
üzletként üzemelhet.

A benyrijtott iratok a|Ąán megállapítható, hogy a HÁRM.ł,SBAN Kft. a nemzeti vagyonľól szóló
201'I. évi CXCVI. törvény 3' $ (1) bekezdés 1. pontja szeńnt át|źLthatő szervezetnek minősĺil.

A bérlő által jelenleg fizetettbérleti dij: f5.213,- Ft/hó + Áfa bérleti + ktil<in szolgáItatási díjak.

A fenti vizórás helyiségre az onkormányzatközős költségťrzetési kötelezettsége: 5.950,- Ft/hó.

A Kisfalu Kft Dijbeszedő Csoportjától kapott információ szerint a bérlőnek 20|2. decembeľ 31.
napj áig l ej árt ese déke s sé gtĺ díjtartozás a ninc s.

A 35923/OINI1 hľsz-ú, 34m2 alapterĺ'iletű nem lakás célú helyiségnek az Ingatlanvagyon-
kataszterben nyilvántaľtott becsült forgalmi értéke: 6.356.000'- Ft. A bérleti díj megállapítása az
aktuális forgalmi éÍték I)\%-nak flrgyelembevételével kerĹil megá|Iapitásra. A helyiségben folytatni
kívánt tevékenységheztartoző bérleti dij anylLváttartási érték 10 %o-a, azaz52.967o- Ft/hó+Afa

Az Önkormányzat tulajdonában álIó nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
szó|ő 7712005. (IV. 20.) számű <inkormányzati rendelet 2. $ (1) a Képviselő-testĺilet - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - onkormányzatí bérbeadói döntésre a
Yáĺosgazdźĺlkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel. A Rendelet 9' $ (l) bekezđése szerint a
helyiséget akkoľ lehet béľlőtársak részére béľbe adni, ha ebben a leendő bérlőtáľsak íľásban
megállapodnak és közĺjsen vállalják a bérbeadás során meghatźrozott fęltételek teljesítését, és a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság engedélý adott a szerződés módosítására. Már fennálló



szeÍZődés esetén a bérlőtáľsi jogviszony létesítésének és a bérlőtársi köľ bővítésének fe|tételeire a
béľleti szerződésmódosításľa vonatkozó szabályokat kell alkalmazni'
A Rendelet 22's Q) bekezdése értelmében a szerződés módosításáľól való bérbeadói megállapodás
feltételekhez kĺithető. KĹilönösen - de nem |<lzárő|ag - a bérlőnek vállalnia kell, hogy:
a.) a szerzódés módosításától kezdve megfizeti aztljonnan megállapított bérleti díjat,
b.) ha a szerződés nem tartalm az i|yen kikötést, a bérleti díjat a jövőben, évente január l -jétől a KSH

źita| az e|oző évre vonatkozón kozzétett fogyasztói áľindex méľtékével növelve ťlzeti meg.
c.) A béľlő vá||a|ja a 15. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzői okiľat a|áíľását amennyiben az abér|eti

.j o gviszony létre.| öttének feltéte leként előíft .

d) megfizeti a 13. $ (2) bekezdés szerintí óvadékfeltöltést.

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapitása a rendęlet 17. $ (1) bekezdése és a Képviselő-
tęstület 2f4lf0l2. (V[. 05.) számllhatározata szerint történik. A Képviselő-testĹilet határozatáĺakII.
fejezet 7. pontja értelmébęn ,,A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
határozata szerint aklua|izá|t forgalmi érték szolgál.'' A helyiségben végezĺi kívánt tevékenység
figyelembe vételével történik a béľleti díj meghatározása, ame|y a|apjáĺ a (élelmiszeľ jellegű vegyes
kereskedelem szęszesital árusítással) tevékenységhez tartoző szorző I0 o/o.

Szakmaí iavaslat:

Javasoljuk a uÁnľĺĺsBAN Kft bérlő által béľelt fenti Budapest VIII.' Baross l. If9. szám a|attt.
359f3l0lNIl hĺsz-ú, utcai bejáratú' füldszinti,34m" alapterületű helyiség tekintetében a bérlőtársi
jogviszony létesítésének engedé|yezését Balogh Máľia egyéni vállalkozĺóva|,52.967,- Ft/hó +Áfa
bérletĹ közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak megállapítása mellett.

Javasoljuk a béľlőtársi jogviszony létesítését, mert így a bérleti díj fizetése folyamatos marad, sőt az
ęmelés folytán az igy befolyó bérleti díj összege fędęzi az önkormányzatot teľhelő közös költség
fizetési teľhét, továbbá megmaľad egy jó fizetési morállal ľendelkező béľlő. A béľlőtársi jogviszony
létesítése miatti módosítással a bér|eti szerződés kozjegyzői okiratba foglalt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozattal kiegészítésľe kerül, ami egy esetleges bérleti díj hátralék ęsetén a
behajtást meggyoľsítj a.

A bérlőtársijogvíszony létesítésének engedéIyezése pénzügyi fedezetet nem igényel'

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség vonatkozásźhan a bérlőtársi
jogviszony létesítésével kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

Httőrozatijavaslat

.év. (...hó....nap) számú Yárosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat..

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. engedéIvezi a Budapest VI[., Baľoss u. 129. szálm a|atti,35923l0lNI1 hĺsz-ú' ltcaibejáratu,
földszinti, 34 m. a|apterületű nem lakás célú helyiségre bérlőtársi jogviszony létesítését a
HÁRMASBAN Kft. bérlő és Balogh Máľia egyéni vá|lalkozó között, élelmiszer jellegű vegyes
uz|et (szeszesital árusítással) céljára, 52.967 ,- Ft/hó + Afa béľletĹ konizęmi- és külon szo|gá|tatási
díjak megállapítása mellett.

2. a béľleti szeľzodés megkötésének feltétęle, hogy az onkormányzat tu|ajdonában źi|ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának fe|tételeiról szóló |712005, (IV. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 22. $ (2) c) ponda a|apján kózjegyzó elott egyoldalú
k<jtelezęttségvállaló nyilatkozat aIáirását, valamint a 22. $ d) pontja a|apján a már megťlzetett
óvadék 3 havi bľuttó bérlęti díjnak megfelelő összegre való feltöltését Vállalják a leendő
béľlőtársak.



Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. fębruár 25 .

A dĺjntés végľehajtását végzó szeľvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavas|ataakozzététe|

nem indokolt

Budapest, 2013. február 8.
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