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Eloterjesao: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. \ . .:'. !. ...l...''. napirend

ELOTERJESZTES

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 20|7. szeptember l 1-i Íi|ésére

Tárgy: Patáiy Miklósné egyéni vállalkozó béľlő kéľelme a Budapest VIII. keľület, Dankó u.
36. szám a|atti, iinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás cé|jáľa szolgáló helyiség
vonatkozásában

Előterjeszo: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péteľ vagyongazdá|kodási
igazgatő

Készítette: Kubát Sándorné refeľens

A napirendet nyi|vános ülésen kell táľgyalni'
A d öntés e l fo gadásáh oz e gy szerú szav azaitöbbsé g szü ksé ges.

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tu|ajdonát képezi a Budapest VIII. keľü|et, Dankó u. 36. szźtm a|atti, 35475lo/Al2 hrsz.-ú, f2 mf
alapteľü|etű, utcai bejáratú, foldszinti, nem lakás cé|járaszolgá|ó he|yiség'

A helyiség béľ|ője a Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság 273lfo17. (IV. l0.) számú hattrozata
alapján, a 20|7. ápri|is 2|. napján kelt határozatlan idejri bér|eti szerzodés szerint Patáty Mik|ĺísné
egyéni válla|kozó (székhely: l086 Budapest, Dankó u. l7. 3. emelet 26. ajtő; nyilvántartási szám:
51202468; adőszám: 680860ó0-l -42)' Bér|ő a he|yiséget keľeskede|mi alapellátás (é|e|miszer,
élelmiszer jellegű vegyes uz|et, szeszárusítás né|kül) tevékenység cé|járahaszná|ja.

A bérlő a20|7. április 21. napján kelt béľleti szerzodés megkötése előtt l l8.490,- Ft nem kamatozó
óvad ékot ťlzeteÍl. az Ön ko rm á ny zatnak.

Patá|y Mi|ĺlósné egyéni vál|alkozó (székhely: 1086 Budapest, Dankó u. 1,7.3. emelet 26. ajtő;
nyi|vánÍartási szám: 5|202468; adőszám:68086060-l -42) 2017. augusztus 24' napjttLl kérelemmel
fordult Táľsaságunkhoz az á|ta|a bére|t Budapest VIII. keľület, Dankó u. 36. szám a|aÍti,
35475l0lAl2lrrsz.-ú, ff mz alapterületű, utcai bejáľatú, ľoldszinti, nem |akás cé|jára szolgáló helyiség
tevékenységi körének szeszesita| árusítássa| töľténő bővítésének engedélyezése kapcsán.

A bérlonek 20l 7. augusztus 3 1-ig béľleti dÍj elmaľadása nĺncs.

Az Avant.Immo Kft. (Báľtfai Lász|ő) á|ta| 2016. decembeľ l. napján készített és Gódoľ Lász|ő
fiiggetlen szakéto á|tal 20|7 . augusztus 2| ' napján aktua|izá|t értékbecslés szerint a he|yiség foľgalmi
éľtéke: 6.470.000,- Ft (294.000,- Ftlmz). A helyiség bérleti díja a foľgalmi érték l 00 %o-ának
figye|embevéte|ével, utcai flo|dszinti he|yiségben végzett é|elmiszer kiskeľeskedelem
szeszáľusítássa| tevékenységhez Íartoző l0 %-os szorzova| számított havi nettó béľleti díj:
53.917,- Ft.

A béľIő je|en|egi nettó béľ|eti díjÍizetési kötelezettsége: 31.100,- Ft/hó + kozĹizemi és külön
szolgáltatási díjak'

Nem javasoljuk a Budapest VIII. kerület' Dankó u. 36. szźlm a|att |évo 35475lol\l2 hrsz.-ú
onkormányzati tulajdonú helyiséget béľlő Patá|y Mik|ósné egyéni vállalkozó részére a tevékenységi
köľ szeszáľusítással třiľténő bővÍtésének engedé|yezését, mive| azuz|et közelében 2 db kisgyermek l
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nevelő intézmény (óvoda) is ta|álható, továbbá felmerÍil annak lehetősége, hogy a közterĹileten is
történne italfogyasaás.

Fentiek alapján javasoljuk a Tisaelt Bizottságnak, hogy a tevékenységi köľ szeszáľusítással töľténő
kibővítésére vonatkozó béľ|ői kéľelemhez ne járuljon hozzá.

il. A beteľjesztés indoka

A béľ|ove| fennálló bérleti szerziłdés szerinti tevékenységi köľ szeszárusítássa| töľténo bővítéséhez
tulajdonosi dontés szükséges, mely döntés meghozata|áľa a Tiszte|t Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés célja a tevékenységi kör bővítésre vonatkozó dĺjntés meghozata|a.

A hatźtrozatijavas|at elfogadása nem befolyáso|ja az onkormányzat fO|1 . évi béľleti díj bevéte|ét.

A tulajdonosi |"lozzájárulás megadása, illetve a bér|ői kére|emben fogla|tak etutasítása pénzügyi
fedezetet nem igénye|.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az tnkoľmányzattu|ajdonában á|ló nem lakás céljáľa szotgá|ó helyiségek bérbeadásának feltéte|eirol
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) f. $ (l) bekezdése
éľtelmében a Képviselő-testĺ'i|et (a továbbiakban: Kt.) _ a rende|etben meghatározoÍl, fe|adat- és
hatáskör megosztás szerint - onkormányzati bérbeadói döntésrę a Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi
B izottságát jogosítja fel.

A lakások és he|yiségek bérletére, valamint az e|idegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokró| szóló
1993. évi LXXVIII' töľvény 38' $ (l) bekezdése érte|mében a felek a he|yiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételęiró|
sző|ó 35/2013. (VI. 20.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. $ (l) bekezdése
a|apján, rij béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékérő| a béľlő kivá|asztása soľán kell
megállapodni. Amennyibęn az onkormányzat részéró| töľténik az aján|attétel, a helyiség bér|eti
díjának Inértékét a Képviselő-testület határozaÍában megálIapított bér|eti díjak alapján ke||
meghatározn i.

A Rendęlet |4' $ (7) bekezdése értelmében, amennyiben a felek a béľlő kezdeményezésérę a bér|eti
szerződést bármi|yen okbó| módosítják, a bér|ő a már befizetett óvadék összegét köteles fe|tölteni a
bérleti szeľződés módosításának idópontjában éľvényes bľuttó bér|eti díj (2) bekezdés szęrint számított
összegére.

A Képviselo-testi'ilet 24812013. (VI' |9.) számű határozatának (a továbbiakban: Kt. |.latározat) 7'
pontja érte|rnében a helyiség bér|eti díjának a|apjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-
testiilet más|laÍ.ározata szerint aktua|izá|t bęköltözhető forga|mi értékszo|gti.

A Kt. hatáľozat 8. a) a|pontja alapján a helyiségben végezni kívánt tevékenység figye|embevételévę|
toľténik a bérleti dij meghatározása, az élelmiszer kiskeľeskede|em szeszáľusítással tevékenységhez
tartozó bérleti díj szorző 10Yo,

A kereskedelmitevékęnységek végzésének fę|tételeiľől szó|ő210lf009. (|x.29') Koľm. ľendelet 2l' $
(2) bekezdése érte|mében melegkonyhás vendég|átó ĺiz|et kivéte|éve| ti|os szęszes ita|t kimérni
nevelési-oktatási, egészségtigyi' gyermek- és ifiúságvédelmi intézmény báľmely bejáratěúő| számított
200 méteres közúti (kozterületi) távo|ságon belül.

Fentiek a|apján kérem a Tisae|t Bizottságot, hogy a tevékenységi köľ bovítésével kapcsolatos dontését
meghozn i szíveskedj en



Határozatijavaslat

12017 . (|X. l 1 .) számú Y źrosgazdálkodási és PénzÜgyi bizottsági' határozat'.

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy nem járu|hozzá a35475|0/N2he|yrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keľü|et, Dankó u. 36. szám a|attta|ét|hatő,22
m2 alapteľü|etű, önkormźnyzati tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti, nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiség tekintetében a béľlő, Patály Miklósné egyéni vállalkozó (székhely: l086 Budapest, Dankó u'
|7 3126.; nyilvántartási szám: 5|202468; adőszám:68086060-l-4f,) kére|me a|apján a tevékenységi
ktir [keľeskede|mi alape||átás (é|elmiszer, élelmiszer jellegű veryes Íizlet) szeszárusítás nélkiil]
szeszáľusítással töľténő kibővítéséhez és a bérleti szęľződés ennek megfelelő módosításához.

Fe|elos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. szeptember 1 l.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuárosi cazdźilkodźlsi Kozpont Zft.

A |akosság széles korét érinto dontések eseténjavaslata akozzététe| módjára
nęm indoko|t hirdetőtáblán

Budapest. f017. szeptember 5.

honlapon

Bozsik István Péteľ
Vagyon gazd á l kod ás i lgazgatő
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