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Tisztelt Bizottság!

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szo|ő |7lf005. (IV. f0.) számű onkoľmányzati rendelet 2.$ (1) a Képviselő-testület - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j o go sítj a fel.

Az onkoľmányzat tulajdonát képezo Budapest VIII., 35353l0ĺN3 helyrajzi számon nyilvántartott
természetben a Budapest VIil., Magdolna u. 34. szám alatti úcai bejáraÍú, ťoldszinti 28 m2 nem
lakás célú helyiség bérlője id. Vaľnyú Csaba.

A 35353/0/A/3 hrsz-ú 28 mf alapteľületű helyiségre 1993. július 05-én kötött határozat|an idejĺi béľ|eti

szeľzodést (módosítva 1995. mtrcius 16.), melyet jelenleg élelmiszer,- vegyesboltként üzemeltet
szeszárusitással együtt. A bérbevéte|kor 49.920,- Ft óvadékot ťlzetett. A bérleti szeľződése a béľleti díj
évenkénti inflációs emeléséről ľendelkezést nem taftalmaz'

Az iĺgatlan-ĺy i|v ántartás adatai s zerint üz I et b e soľo l ású.

Id. Vaľnyú Csaba egyéni vállalkozó (vállalkozóí ig. száma.. ES.482850; nyilvántart. száma:
5|12947) valamint ifj. Vaľnyrĺ Csaba egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma'' 32943526; adőszáma:
66237|50-f-42) közos kéręlmet nýjtottak be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiségben béľlőtársi
jogviszony létesítésének és tevékenységi kör vtitozás engedélyezése kapcsán.

A 35353/0/N3 hrsz.il 28 m2 alapteľületrĺ tizIethelyiségben ifj. Varnyrĺ Csaba egyéni vállalkozó
dohánváru-kiskereskedęlęmmel (szeszárusítással) kíván foglalkozni a Nemzęti Fejlesztési
Minisztérium által kiírt koncessziós páIyázaÍ' nyerteseként. A helyiségben a továbbiakban ezt a

tevékenységet kívánj ák folytatn i a béľlotársi j ogv i szonyban'

A kérelemhez becsatolásľa kertilt ifj. Vaľnyú Csaba egyéni vállalkozói igazo|ványa, valamint a

Nemzeti Fej lesztési Minisztérium értesítése a pá|y ázat me gnyeľésérő l.

A kérelemben nem jelolt meg új bérleti dij aján|atot.

A bérlo által ielenleq flzetett bérleti díi :9.570,- Ft/hó + Áfa.

Avizőra nélkÍilí helyiségre az onkormányzatkozös költségfizetési kötęlęzettsége: 13.2|3,- Ft/hó.

A Kísfalu Kft Díjbeszedo Csoportjától kapott információ szerint id. Varný Csaba béľlonek 2013.
május 31. napjáig |ejáft esedékességtĺ tartozása nincs.

A35353lolN3 hľsz-ú 28 m2 alapterü|etíĺ nem lakás célú helyiségnekaz Ingatlanvagyon-kataszterben
nyilvántartott becsült foľgalmi értéke: 4.231.000,- Ft. A bérleti díj megállapitása az aktuális forgalmi
éľték 100%-nak figyelembevétęlévęl kerül megállapításra. A helyiségben folytatni kívánt



tevékenységhez tartoző béľleti dij a nyi|vántartási érték 10 %o-a, azaz a számított bérleti díj 35.258'-
Ft/hó + Áfa.

A Rendelet 9.$ (2) bekezdése éĺelmében már fennál|ő szerződés esetén a
létesítésnek feltétele, hogy eľľól a leendő béľlőtáľsak megállapodjanak és a
Pénnlgyi Bizottság engedélyt adjon a szeľződés módosításáľa.

Máľ fennálló szerzódés esetén a bér|otáľsi jogviszony létesítésénęk
szerződésmódosításľa vonatkozó szabálvokat kell alkalmazni.

béľlőtáľsi jogviszony
Yárosgazdálkodási és

feltételeiľe a bérleti

A Rendelet 22.s Q) bekęzdése értelmében a szerződés módosításáról való bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető. Különösen - de nem kizárő|ag - a béľlőnek vál|alnia kell, hogy:
a) a szerzodés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerződés nem taľtalmazi|yen kikötéSt, a béľleti dijatajövőberr, évente január l-jéto| a KSH
á\ta| az előző évre vonatkozón közzétętt fogyasztói áľindex mértékével növelvę ťlzeti meg,
c) a bérlo vá||a|ja a 15. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat aláíľását amennyiben az a béľleti
j o gvi szony létrej öttének feltéte lekén t e lő ír1'

d) a bér|ő a béľleti szeľződés rnegkötését megelőzően köteles megťlzetni a l3.$ (f)bekezdés szerinti
óvadékfeltöltést.

A kérelem elbírálásakoľ a béľleti díj megállapitása a rendelet 13. $ (1) bekezdése és a Képviselő-
testülęt 2f4lf0|2. (VII' 05') számuhatátozata szerint történik. A Képviselo-testĹilet határozatánakII.
fejezet 7. pontja értelmében ,,A helyíségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
határozaÍa szerint akt,,n|izáIt forgalmi érték szo|gál.'' A helyíségben végezni kívánt tevékenység
figyelembe vételével töfténik a bérleti díj meghatározása, amely alapján a dohánýermékek árusítása
szęszárusitással tevékenységhez tart'ozó szorző I0 oÁ.

Szakmai iavaslat:

Javasoljuk id. Vaľnyú Csaba bérlo által bérelt Budapest VIII., Magdolna u. 34. szám a|atti |évó

utcai bęiáratú, földszinti 28 m2 alapterületĺĺ helyiség tekintetében a béľlőtársi jogviszon},.=valamint a
funkció váltás engedélyezését ifj. Vaľnyú Csaba egyénĺ vállalkozóval35.258,- Ft/hó + Afa béľleti,
ł konjzemi és kiilön szolgáltatási díjak megállapításával dohán}rtermékek árusítása (szeszęsital

árusítással) cé|jára, hatźľozat|an időre.

Javasoljuk a béľ|őtáľsijogviszony létesítésének eĺlgedé|yezését, mert a béľleti díj fizetése folyamatos
marad, a szerződésbe belekeľĺi| az inf7étciős emelésľol való rendelkezés' és az igy befolyó béľleti díj
összege fedezi az onkoľmányzatot teľhelő közös költség fizetési teľhét, továbbá megmaľad egy jó
f,rzetési morál|al ľendelkező béľlo.

A bérlotáľsi jogviszony létesítése pénnjgyi fedęzetet nem igényel'

Fentiek a|ap1án kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség vonatkozásában a bér|őtáľsi
jogviszony létęsítésével kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hltározatijavaslat

év. (...hó'..'nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedél]łezi id. Vaľnyú Csaba béľlő által béľe|t Budapest VI[., 35353l0lV3 heLyrajzi
számon nyilvántaľtott Budapest VIII., Magdolna u. 34. szám a|atti lévő utcai bejáratri,

földszinti 28 m2 alapterületíĺ helyiség tekintetében a béľ|otáľsijogviszony. valamiqt a funkció
váltás eneedél}'ezését ifj. Vaľnyú Csaba egyéni vállalkozĺóval35.258o- Ft/hó + Áfa béľleti,
+ kőzúzemi és külön szo|gáItatási díjak megállapitásával dohánytermékek árusítása
(szeszesital árusítással) cé|jára, hatáľozatlan idoľe.



2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonábarr á|ló nem
Iakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltéte|eiľől szóló |712005. (IV. 20.) számri
Budapest Józsefuárosi onkormányzati reĺdelet 2f. $ (2) d) pontja értelmében a leendő
béľlőtáľsak a béľleti szerződés megkötését megelőzően kötelesek megfizetni a l3.$ (2)
bekezdés szerinti óvadékfeltöltést' valamínt a f2. $ (2) c) pontja a|apján közjegyzó e|ótt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aIáirását vállalják a leendő bérlőtáľsak, vállalják
továbbá a Rendelet ff .s Q) b) pontja áIapján, ha a béľleti szerződés nem taftalmaz ilyen
kikötést, a bérleti díjat a jövőben, évente január 1 -jétől a KSH á|ta| az e|óző évre vonatkozóan
kozzétett fogyasztói árindex ménékévęl növelve megfizeti.

Fe lelő s : Pol gármester, Ki sfalu Kft iigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2013. június 17.

A döntés végľehajtását v égzó szervezeti egység: Kisfa|u Kft
A lakosság széles köľét érinto dcĺntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. május 31.
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