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Tźrgy: Buka Adľienn egyéni vállalkozó tĹj béľleti jogviszony létesítésére vonatkozó kéľelme a
Budapest VIII., Nap u. f4. szám a|atti helyiség vonatkozásálban
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A napirendet nyilvános ülésen kell tĺĺrgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbsé g szüksé ge s.

Tisztelt Y źrosgazdéĺlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest v[I., Nap u. 24. szám alatti 35595/0lN| és

355g5t0lV2 hrsz-ú 23 + f7 m2 alapteľületű, utcai bejĺíratu, pinceszinti nem lakás célri helyiségek.
Buka Adľienn egyéni vállalkozó 2002. július 05-én kötött határozatlan idejĺĺ bérleti szerződést a fenti
helyiségekľe, melyet üzlet és műhely cé|jára vett béľbe, antikváriumként (haszrált könyvek adás-

vétele) működik. A 35595/0/A/1 hľsz-ú helyiségre 62.457,- Ft, a 35595|0lN2 hrsz-ú helyiségľe
73.320,- Ft óvadékot flzetett.

A helyiségek az ingat|an-nyilvántaľtásban üzlet besorolásúak.

Buka Adrienn egyéni vá'||a|kozó bérlęti szeruodése jogviszonya dijtartozźs miatt 2012. decembeľ 31.

napjára felmondásra kertilt' A volt bérlő a helyiséget nem adta vissza, azt jelenleg is jogcím nélkül
birtokában tartja.

A helyiségekre korábban2006.június f7-én, valamint 2008. október 31-én márhelyreállíüásľa keľült a
bérleti jogviszony iizlet és míĺhely cé|jźra.

Buka Adľienn egyénĺ vállalkozó (Vállalkozói ig' száma: Es-0I6427) a beadott kérelmében a bérleti
jogviszony helyreállítrísátt kértę. A helyiséget a továbbiakban is az eľedeti hasznźůt könyvek adás-

vétele tevékenység antikvárium cé|jźra kívánja használni. Kérelmében előadja, hogy ez a tevékenység
jelenti a megélhetést szátmfua és betegsége miatt került olyan helyzetbe, hogy nem tudta fizetni abér-
leti díjat. Ez az aĺtilslárium a VIII. kerület utolsó antikváriuma, amely az országos Széchenyi Könyv.
tár leľakataként is működik.

II. Indokolás

A bérleti jogviszony ismételt helyreállítísának, azaz új bérleti jogviszony létesítésének engedélyezése
kedvező az önkormányzat szÍlmźlra, mert így a bérleti díj fizetése folyamatos marad.

III. Tényállás

A Kisfalu Kft Díjbeszedési Csoportjának nyi|vźntartćlsa szerint Buka Adrienn bérlőnek 2013. június
30. napjáig bérleti és egyéb đíjtaltozása nincs.

Avízórás helyiségekre az onkoľmányzatközös költség fizetési kötelezettsége összesen:7.750'- Ft/hó'

A jelenlegi hasmźůati díj előírás:

A 35595l0/N1 hrsz-ú f3 m, alapterületrĺ utcai bejráratu pinceszinti helyiségre a GRIFTON Property
Kft. által 20|3. ápri|is 30-an készített Ingatlanforgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi éľtéke:

2.500.000,- Ft. A bérleti díj megállapiÍźsa anyi|vántntási érték 700%o-źlnak ťlgyelembevételével, a

(355g5l0lNI)20.827,- Ft/hó + Áfa
(3 5 59 5 l 0 l N2) 25.g 40,. Ft/hó + Áfa

Összesen: 46.767.-Fťhó + Áfa



heýiségben végezni kívánt (könyváľusítás) tevékenységheztartoző 6%o-os szorző alapján: 12.500,- Ft
+ Afa.

A35595/olN2 hĺsz-ú, 27 m2 a|apterülettĺ, utcai, pinceszinti helyiségľe a GRIFTON Property Kft'' źita|
2013. élpn|is 30-án készitett lngatlanforgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi étéke: 2.400.000'- Ft. A
bérleti díj megállapitása a nyi|vtlntartási éték I00 %o-źnak figyelembevételével a heĺyiségben végezri
kívant (könyvárusítlĺs) tevékenységheztartoző 6 %o-os szorzó alapjźln: 12.000.. Ft + Afa.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkoľmányzatniajdonában á||ő nem lakás cé|jźra szo|gá,|ő helyisé-
gek béľbeadásának feltételeiri5l szó|(l35/2013. (VI. f0.) számű Budapest Jtizsęfváros onktrrmányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apjźln a Kt. _ a rendeletben meghatĺározottfe|adat- és hatáskör megosztĺĺs
szerint - önkoľmányzati bérbeadói döntésre a Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottsźąti jogosítja fel.

A Bizottság az onkormányzat tulajdonź.ŕian tů|ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 3512013. (vI. 20.) számű önkormányzati rendelet 34. $ b) pontja értelmében a fel-
mondást követően, a bérleti jogviszony megszűnése uÍttn a béľlő megszünteti a felmondási okot, illet-
ve a felmondással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget rendezi a béľbeadónak, a bérlő kérésé-
re az tĄ bérleti jogviszony |étehozástról a bérbeadő szewezetjavaslata a|apjén aYźrosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.

A c) pontja éľtelmében a bérleti jogviszony felmondását követően új bérleti szerződés nem létesÍthető
azza|, akinek bérleti jogviszonya, bérleti dij tartozás rendezését követően egy alkalomma| mźtr helyre-
áů|ítźsra került. A hatláskönel ľendelkezó bizottság kéľelemľe, egyedi méľlegelés a|apjźn dönthet új
bérleti jogviszony létesítéséľől.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljrĺľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VL 20.) szémí Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. $ (i) bekezdése
alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéről a bérlő kiválasztása során kell megál-
lapodni. A248120|3. (VI. l9.) számű Képviselő-testĺ'ilet határozatának II. fejezet 7. pontja ételmében
a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Kt. máshatźtrozata szerint aktva|izźitbe-
költözhető forgalmi éľték szolgál.

A bérleti díj anyi|vźntartási éték |00Yo-ának figyelembevételével kerül megál|apításra, a könyvrárusĹ
tás tevékenységhez tartoző bérleti díjszorzó 6 Yo.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjźn a leendő bérlő a bérleti szeruódés megkötését megelőzően köte-
les a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint a
17. $ (4) bekezdés a|apjźnkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírni.

V. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javaso|juk a fenti helyiségeke új bérleti jogviszony létesítését Buka Adľienn egyéni vállalkozĺóval,
2018. december 31-ig 46.767,- Ft/hó + Afa béľleti +közuzemi és külön szolgáltatási díj összegen,
könyvárusítás (antikvárium) céljára.

vI. A diintés céljao pénzÍigyi hatása

Azért javasoljuk a helyiségre abérleti jogviszony újbóli helyreállítását, új bérleti szerzodés megkötését
a bérlővęl, meľt a helyiségben folyó antikváriumi tevékenység hiánypótló, és egyben segíti a kerület
egyetemistíinak tanulm źtnyaihoz szükséges régi könyvek és kiadványok beszerzését.

Amennyiben az űj bérleti jogviszony engedé|yezésre keľül a helyiség továbbra is hasznosított marad,
amely kedvező az Önkoľmányzat szźtmźra, mert a béľleti díj magasabb, mint az onkormányzatotter-
he|o 7.750,- Ft/hó közös költség összege.

AziĄbér|eti jogviszony létesítésének engedé|yezése pénzügyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apjátn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásáva| kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.



Határozzti javaslat

,../(... év .......hó .....nap) számú Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hory:

1. hozzájárul új bérleti jogviszony létesítéséhez Buka Adľienn egyéni vál|alkozóva| az ingat|an-
nyi|vántartásban a 35595l0/N1 és 35595/0lN2 he|yrajzi^számon nyilvtntartotĹ, természetben a

Budapest VIII. keľület, Nap a.24. szám a|atti,23+27 m, alapterületű önkoľmtnyzati tulajdonú,
utcai, pinceszinti nęm lakás célú helyiség vonatkozásában 46.767,- Ft/hó + Afa béľleti + köz-
üzemi és külön szo|gáitatási díjak összegen 2018' december 31-ig, könyvárusíŁás (antikvárium)
cé|jára.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonź$an tilrő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013, (VI. 20.) szźtmű Budapest
Józsefuáľosi Önkormányzatirende|et 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését (feltöltését), valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezetts é gvál lalás i ny l|atkozat a|áiĺ ásátt vál lalj a a leendő b éľlo.

Felelős : Kisfalu Kft . Ĺig1rvezető igazgatőja
Hatáľidő: 201.3.jtiius2f'
A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest' 2013. július 01.
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