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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmény

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 35810/0/A/3 he|yrajzi számon nyilvántartot!
természetben a Budapest VIIr., Baľoss u. 105. szám a|atti, 32 mf alapterĹilettí, utcai, fijldszinti
bejáľatu nem lakás célú helyiség, amely azingat|an-nyi|vźtntartźtsban ĺiz|et besoro|ású.

A fenti címen lévő helyisége|őző béľlője a Rousso Fruit Kft. volt a 20l1. november 4-én kelt és2012,
december 3l. napjáig szőlő hatźrozott idejű bérleti szerződés a|apjźn, zöldség-gyümölcs üzlet
tevékenység cé|jźra. A Rousso Fruit Kft. írásos kérelme a|apjźtn a Tisztelt Bizottság 204/201f . (II' 22.)
szźtm.űhatározatźtbanhozzźĄźlrult tevékenységi körének szeszesital árusítassal töľténő kiegészítéséhez a
bérleti dij 46.667'-Ftlhó + Afa összegre töľténő megemelése mellett. A bérlő a bérleti szerződés
módosÍtĺást nem írta a|á, ezért az ęredeti bérleti szerzódése maradt éľvényben.

A Rousso Fruit Kft' ellen bejelentést tett a ház |akőinak képviseletében a közös képviselő, meľt a
ľomlott erjedő gyümölcsöket, zöldségeket, és |ádálkat, dobozokat he|yez el a társasház kukáiban. A
Kisfalu Kft. felszólította abér|őt, hogy kössön szerződést a szo|gźůtatóval a külön szeméttáro|ő edény
hasznźiatának érdekében.

Továbbá bejelentés érkezett azugyanebben ahtnban |évő magántulajdonostól (Ruszka Feľenctől) is,
akinek szintén zöldség-gyümölcs iizlete van közvetlenu| az önkormĺányzati bérlemény mellett, hogy
míg ő éľvényes területhaszrrálati engedéllyel pakol ki, addig a Rousso Fruit Kft. mindenféle engedély
nélkiil elfoglalja a jttrda nagy részét, és az źtruikat gyakran felcserélik a vásĺárlók, amelyből konfliktus
helyzetek alakultak ki kĺjzöttük. Je|ezte, hory a Rousso Fruit Kft szeszes italt is źru| az üzletben.

Az onkoľmźrnyzatiHźz;keze|ó Iľoda béľlemény-ellenőrzése alkalmáva| a bérleti szerződésben foglalt
tevékenységtől eltérő tevékenységet nem állapított meg, egyben ismét felszólítotüak a bérlőt a külön
szeméttároló edény beszerzésére.

A Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuĺárosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ugyosztćt|yźtnak Altalános lgazgatźtsi Irodája 05-I547/I1/Ż0I2 iktatószámú 2012, november 08.
napjźnke|thatátrozatźxal3 napra ideiglenesen bezźraÍta a Rousso Fruit Kft. zöldség-ryümölcs uz|etét
a Főváľosi onkonrrĺárryzat kozterulętJrasználati engedélyének megszerzéséig. A Hatósági Iľoda
többszöľi ellenőrzése és felszólítĺása ellenére a Rousso Fruit Kft. nem szerezte be a szükséges
közteriilet-hasnlá|ati engedélý. Az iz|ethelyiség a bezárási kötelezettségének nem tett eleget, a
közteľiilet haszná.Iatźú me gszüntette.

A Tisztelt Yźtrosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság az |49112012. (XII. 12.) számű hatźłrozatźlban
nem jarult hozzá a Rousso Fruit Kft. részére az új béľleti jogviszony létesítéséhez.

Az onkormányzatiHévkezelő Iroda a helyiséget 20l3. április 17-én vette biĺtokba a Rousso Fruit Kft-
től. A biľtokbavéte|i jegyzőkőnyv tanúsága szerint a helyiség źů|apota megfelelő, rendeltetésszení
hasmá|atra alkalmas.



Ruszka Ferenc egyéni vźi|a|koző (vállalkozói igazo|vźlny száma: ES-072588; székhelye: 1082
Budapest, Baľoss u. 111.) bérbevételi kéľelmet nyrijtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség zöldség-
gyümölcs kiskereskedelem (szeszesital árusítása nélkiil) cé|jźtra történő bérbevétele kapcsán. A
kérelméhez becsatolta avźú|a|kozőiigazo|ványát. Béľleti dij ajttn|atota kérelem nemtarta|maz.

tr. Indokolás

A helyiség jelenleg üres, az onkoľmányzatot közös költség fizetési kötelezettség teľheli, ezéĺt a
bérbeadása elsődleges fontosságri.

III' Tényállás

A vizőrás helyiség után az Önkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége:
5.100.. Ft/hó + Afa.

A Grifton Property Kft. źL|ta| 2013. június |4-énkészitett értékbecslés szerint a358|0l0lN3 hľsz-ú,
32 mf a|apterülettĺ, utcai bejáratú, füldszinti nem lakás célú helyiség foľgalmi éľtéke: 5.500.000,. Ft.
A bérleti díj megállapítasa az aktuźiis forgalmi éľték 100%-nak figyelembevételével kerül
megá|lapíüásra. A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez taĺtoző bérleti díj szotző 6 %o, azaz a
számitottbéľleti díj összege 27.500.- Ft/hó + Afa.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

Az Önkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőlő 35/2013. (VI. fO') szźmű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rendelet (továbbiakban:

Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott fe|adat- és hatáskör megosztás szeľint -
önkoľmányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegenitésükľe vonatkoző egyes szabályokľól szóló
|993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ összegében
szabadon állapodnak meg.

A kérelem elbíľálásakor a bér|eti díj megállapitźnaa Rendelet 14. $ (1) bekezdése, és a Képviselő-
testi'ilet (továbbiakban: Képviselő-testiileti határozat) 248/2013. CVI. l9.) szttmtl hatfuozata szerint
történik. A Rendelet i3. $ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjĺának

méľtékéről a bérlő kivá|asztása során kell megállapodni. A Képviselő-testiilet hatáľozatźnak II. fejezet
7. pontja éľtelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. mźĺs hatálrozata
szerint a|rla|izÁ|t bekö ltözhető foľgalm i érték szo l gál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti dij meghatźltozásą
amely a|apjźn a tevékenységheztartozó szorző 6 %o.

Képviselő-testiileti hatáĺozat 9. pontja úgy rendelkezik, hory a szźtmitott bérleti díj csupián

irányadóként funkcionál, a bérleti dij az a méľték, amelyről a bérlővel megállapodás köthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźln a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését mege|őzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni' valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozat a|áimi.

v. Á. dłintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Ruszka Ferenc egyéni vái|a|kozó részére zöldség-
gyümölcs iz|et(szeszesital árusítlása nélkül) cé|jźra,hatźtrozott időľe 2018. december 3l-ig,27.500,-
Fťhó + Afa béľletĺ + közüzemi- és kĹilön szo|gáitatási díjak összegen.

vI. A döntés célja' pénziĺgyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részérę történő bérbeadását, mivel a helyiség mielőbbi béľbe
adásból befolyó bérleti dij fedezi az onkoľmányzatközös költség ťlzetési terhét, továbbá azon felül
pĺusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormtnyzat, kiadásként
havonta közös költség ťrzetési kötelezettsége keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.



Határozati javaslat

év. (..'hó....nap). szźműYátrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźnozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy:

I.) hozzójóruĺ a Budapest VIII., 358l0ĺ0/N3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII., Baľoss u. 105. szám alatt ta|źihatő,32m, a|apterületű, tiľes, önkormźtnyzati
tulajdonú' utcai, ťoldszinti bejráľatu nem lakás célú tizlethelyiség bérbeadásáhozhattttozoÍtidore
2018. december 31. napjáig, Ruszka Ferenc egyéni vá||a|koző részére, zöldség-gyümölcs üzlet
(szeszesital árusítasa néltĺil) céIjźra, 27.s00,- Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemĹ és külön
szolgáltatási díjak összegen.

f .) a bérteti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás

cé|jára szollgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiról szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźtmű Budapest

Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (Z)bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a) bekezdése alapj źn közjegyzó e|őtt egyoldalú
köte lezettsé gvál l alási ny i|atkozat a|áír ásźtt vál l alj a a leen dő b érlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|3 . jtl|ius 22.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 13. július 8.
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