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Tĺsztelt Városgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bĺzottság!

L Előzmények

Az onkormźnyzattulajdonát képezi a Budapest YIII., 351'52helyľajzi számon nyilvántaľtott'
természetben a Budapest VIII., Mátyás tér 2. szám alatti, 36 m2 alapteľületú, utcai,
fcildszinti bejáratű nem Iakás célri helyiség. A helyiségben korábban zĺildség-gyümölcs üzlet
mĺĺkĺjdĺitt. A helyiséget magába foglaló ingatlan I\o%o-os önkormányzati tulajdonban van.

A T-NETPRINT HUNGARY Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Népszínház u. 5g.i
cégtregyzékszáma:01-09-990079; képviseli: Jagroop Singh) bérbevételi kérelmet nffitott be a
Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség mobiltelefon árusítás és szewiz (üzlet) cé|jára toľténő
béľbevétele kapcsán. A kérelméhez becsatolta a CégbírőságYégzését. Bérleti díj ajánlatot a
kéľelem nemtarta|maz.

il. Indokolás

A Kisfalu xft. onkormányzati Házkeze|ó kodája a helyiséget 2oI3. január 29-én vette
biľtokba. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség közepes állapotri,
felújításra szoruló, de rendeltetésszeríi hasznáiatta alkalmas. A helyiség jelenleg tires, ezéľt a
b éľb e adás a az tnkorm ány zat számát a el s ő dle ges.

III. TényáIlás

A helyiség ytán aZ onkormrányzat üzemeltetési költségfizetési kötelezettsége:
6.854.- Ft/hó + Afa.

A Grifton Propeľty Kft. által 2013. május Ií-ankészített értékbecslés szeľint a35152 hrsz-ti,
36 m" alapterületű, utcai bejfuatű, f<ildszinti nem lakás célú helyiség foľgďmĺ éľtéke:
5.000.000'. F't. A bérleti díj megá||apítása az aktuális forgalmi éÍték L}}vo-ĺak
figyelembevételével keľül megá,|Iapításra. A helyiségbeĺ végezni kívánt tevékenységhez
tartoző bérleti díj szorzó 8 vo, azaz a számított bérleti díj összege 33.333.. Ft/hó + Afa.

IV. Jogszabályi kłirnyezet ĺsmertetése

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 17ĺf0O5. (tV. 20.) számli' Budapest Józsefváľos onkormányzati rende|et



(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatátrozott feladat- és hatáskör
megosztás szeľint _ önkormányzati bérbeadói dĺlntésre a Városgazdá|kodási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésĹikľe vonatkozó egyes szabályokĺól
szó|ő L993. évi LXXVilI. torvény 38. $ (1) bekezdése éĺtelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A kéľelem elbírálásakor a bérleti dd megállapítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő-testület (továbbiakban: Képviselő-testtileti hatfuozat) 224lf0lL (v[. 05.) számú
hatátozata szerint történik. A Rendelet 13. $ (1) bekezdése alapjan új béľbeadás esetén a
helyiség bérleti díjának mértékéről abéflő kiválasztása során kell megállapodni. A Képviselő-
testtilet hatőlrozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen hatáľozat és a Kt. más határozata szeľint aktua|izáitbeköltĺjzhető foľgalmi éÍték szo|gái,.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj
meghatáľozása, amely alapjan a tevékenységhez tartozó szotző 8 vo

Képviselő-testĹileti hatáľozat 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a számított béľleti díj csupan
iľányadóként funkcionál, a béľleti díj az amérték, amelyről a bérlővel megállapodás köthető.

A Rendelet 13. $ (2) bekezđés alapjan a leendő bérlő a béľleti szeruódés megkötését
megelőzően kĺiteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 15.. $ (4) bekezdés a|apján kozjegyzt5 előtt egyoldalrí
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláími.

v. Dłintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását T-NETPRINT HUNGARY Kft' részérę
mobiltelefon árusítás és szewiz (üzlet) (szeszesital áľusítása nélkül cé|jáła, határozott idore
2018. decembeľ 3I-í9,33.333,. Ft/hó + Áfa béľleti +közizemi- és külön szo|gáitatási díjak
összegen.

vI. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részéte történő bérbeadását, mivel a helyiség minél
előbbi bérbe adásáhő|befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzatuzeme\tetési költség fizetési
terhét, továbbá azon felül plusz bevételt is jelent. A helyiség minél előbbi bérbeadása
megakadályozza az esetleges önkényes bekölttjzést is, mivel az ugyanitt lévő helyiséget is
feltörték és kiköltözetésük hosszadalmas és költséges eljríľás után sikerült. Amennyiben nem
adja bérbe a helyiséget az Önkormáĺyzat, kiadásként havonta üzemeltetési költség fizetési
kötelezettsége keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzngyifedezetęt nem igényel.

Fentiek a|apjáĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dĺjntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

..év. (...hó....nap). számli'Yáłtosgazđátkodási és Pénzügy iBízottságíhatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:

7.) hozzójárul a Budapest VIII., 351'52 helyrajzi számoĺ nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Mátyás tér 2. szám alatt ta|áIhatő, 36 m, alapteľületú, üres,

önkormányzati tulajdonrí, utcai, földszinti bejáratu nem lakás céIli üzlethelyiség



bérbeadásáłlozhatáĺrozottíd&e2oI8. decembeľ 31. napjáig, a T-NETPRINT HUNGARY
I(ft". részére, mobiltelefon árusítás és szervíz (llz|et) céIia,á,33.333,. Ft/hó + Áfa béľleti
+ kcizüzemĹ és külĺjn szolgáltatási díjak összegen.

?.) ab&Ietí szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljrára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló I7l2oO5. GV. 20.)
számú' Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalri k<jtelezettségvá||alási nyilatkozat aláírálsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto ígazgatója
Hatáľidő: f}I3.június 24.
A dontés végrehajtásátvégzi5 szervezeti egység: Kisfalu Kft

. A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetőtáblan

Budapest, 2013.június 04.
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