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ELŐTER.rEsZTEs

és Pénziigyi Bizottság 2013.január 28-i Ĺiléséľe

Táľgy: F.ilep Andľea eryéni vállalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet,
Béľkocsĺsu. 25. szám alattĺ üres önkoľmányzati tulajdonú helyiség

vonatkazásában
Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Eľika referens
A napirendet nyilvános üIésęn lehet taľgyalni
A dö nté s elfo gadásáho z egy szeru szav azattobb sé g szfü s é ge s
Tĺsztelt Bizottság!

Az Önkoľmźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 3493tt0tV3 he|yrajzi szĺĺmon
nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest vlil., Béľkocsisu. 25. szám a|atti, 35 m2
alapterĹiletű, utcaĺ bejáratú, fiildszĺnti nem lakás célúhelyiség, amely az ingatlannyilvántartásban iroda besorolású.

A Kisfalu Kft

onko'ľmányzatiHázkezę|(j Irodája a helyiséget20|2. ápľilis 27-én biľtokba
vette. A birtokbar,éte|i jegyzők<inyv taĺttlsága szeľint a helyiség á||apota felújítandó. A
helyiségľendeltetésszeruhasznźt|atraalkalmas.

Fĺlep Andľea e5réni vállalkozó (székhely: 1084 Budapest, Tolnai L. u. 2|. II.

2.,

Vállalkozóí ígazo|vźnyszáma: Es-682759) 2012. decembeľ 19-én bérbevételikérelmet
nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség élelmiszer és vegyes kiskereskedelmi üzlet

(palackozott szeszesital árusítással) cé|jára tĺirténő bérbevétele kapcsán. A kérelemhez
becsatolta a váilal'kozői igazo|vźnyát. 2013. januĺíľ10-én nyújtotta be a tevékenységi ktir
módosításara vonatkozó

NAV felé töľtént bejelentését.

A kérelmező bérleti đíjajálůata: 43.000,-Ft+ Afa.

A T.

Bizottság l089l20|2.(|X. I2.) szźtmű hatfuozatźtban mar engedélyezte _ lgyaÍIezen
tevékenységre1 év időtaľtaÍIura) a bérleti jogviszony bizottsági döntés a|apjan töľténő
meghosszabbítása mellett _ Filep Andľea egyéni vźl||a|koző szźlmáĺaa fenti helyiség
bérbeadását, de a kérelmező anyagi okokľa hivatkozással akkor nem kötötte meg a bérleti
szerződést.

2012. október 03-én iktatott levelében Filep Andrea hatźndo hosszabbítast kért. A Kisfalu
Kft.20|2. október 05-én kelt levelében engedélyezte a szerződéskĺitési és kozjegyzői okiratba
foglalási hatĺĺriđő
meghosszabbítását 20|2. november 12, napjáig. A béľletiszerzőďést a
kérelmező nem kötötte meg.

Avízőráslvízőrané|kili helyiség utźnaz onkoľmanyzatkozos kĺiltségfizetésikötelezettsége:

11.448.-Ft|hő.

A Gľifton Propeľľy Kft. által 2012. auguszfus |7-énkészítettértékbecslésa3493|l0lN3 hrszú, 35 m" alapteľĹiletíĺ,utcai bejfuatÚ, ftildszinti nem lakás célúhelyiség foľgalmi értéke:
6.900.000'. Ft. A bérleti díj megállapítźsaa nyilvántaľtási érték80%-ának figyelembe

vételévelkerült megállapításra. A helyiségben végeznikívźnttevékenységhezÁrtozó bérleti
díj szorzó l'ovo, azaz a számított bérleti díj osszege 46.000..Ft/hó + Áfa.

Az

onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 17lf005. (tV. 20.) számú' Budapest Józsefváros onkormányzatircĺdelet2.
$ (1) a Kt. _ a ľendeletben meghatźnozott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _
<inkormányzatibérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosída fel.
A kórelem elbíľálásakoľa béľletidíj nregállapítása a Rerrdelet 13. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő-testület f24l20I2. (vII. 05.) számű'hatźrozataszeľint tĺjľténik.A Rendelet 13. $ (1)
bekezdése alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak mértékérőla béľlő
kiválasztása során kell megállapodni. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a bérbeadói
dontés meghozatalakoľ a Képviselő.testület hatátrozatában foglaltaktól eltéľhet' amennyiben a
kérelmező bérleti đíjajánlatot tett. A Képviselő-testület hatfuozatának II. fejezet 7. pontja
értelmébena helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatátozata
szeľint aktuaLizá|t beköltözhető forgalmi értékszo|gál. A Képviselő-testület hatźttozatánakII.
fejezet 8.
pontja éľtelmébena nettó 25M Ft értékalatti helyiség esetén a bérleti díjat a
-a.)
helyiség Afa nélküli beköltozhető foľgalmi értékéneküres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb
t2hőĺapjanem hasznosított helyiség esetén a helyiség Ár',ą. nelttili forgalmi értékének$Ovoát alapul véve kell meghatáľozni alapulvéve kell meghatározni.

A

helyiségben végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével t<jľténika bérleti díj
meghatározása, amely alapján az éIe|miszer és vegyes kiskeľeskedelmi üzlet (palackozott
szeszesital árusítással) tevékenysé ghez tartoző szorző IUvo.

A

Rendelet 13. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlo a béľleti szerződés megkötését
megelőzően kcjteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 15' $ (4) bekezdés alapjźn kozjegyzo előtt egyoldalú
kötel ezetts é gv źilalásĺnyil atko zat a|áími.
Szaktnai iavaslat:

.Iavasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeađásáta Filep Andľea egyénĺvállalkozó
részéreélelmiszer és vegyes kiskereskedelmi üzlet (palackozott szeszesital árusítással)
céIjára, hatźľozottidőľe 2018. decembeľ 31. napjáíg, 46.000,. Ft/hó + Afa béľleti +
kĺizüzemĹ és külön szo|gá|tatátsi díjak <isszegen.
Azértjavasoljuk a fenti helyiség kéľelmező részéreabérbeađźlsát,meľt az így befolyó bérleti
díj fedezi az tnkormányzat közös k<iltség fizetési terhét,.továbbá azoĺ felül plusz bevételt is
jelent. Amennyiben nem adja béľbea helyiséget az tnkormányzat, kiadźlskénthavonta
továbbra is közĺjs koltség fizetési kötelezettsége keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzügyi f.edezetet nem igényel.
Fentiek alapjaĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos
dĺjntésétmeghozni szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat
év. (...hó....nap). száműVáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Váľosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozz'áiárul a Budapest VIII., 3493ll0lN3 helytajzi szźtrlon nyilvántaĺott, természetben a
Budapest VIII., Béľkocsisu. 25. szźlm alatt ta|á|ható, 35 m" alapterülettĺ, üres,

önkormiínyzati tulajdonú, utcai, földszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadásához
határozott időre 2018. december 31. napjáig F'ĺ|ep Andľea egyéni váIlalkozó részére,
élelmiszer és vegyes kiskereskedelmi üzlet (palackozott szeszesital árusítással céljiíľa,
46.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és kül.ön szolgáltatási díjak összegen.
2.) abérleti szerzłĺdésmegkĺltésénekfeltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljáľa szo|gálő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló L7lfoo5. (IV. 20.)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdósc alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése aĘapjáĺ
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat aláírátsát vállalja a leendő
bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatója
Határidő: 20t3. február 04.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintó dontések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa
nem indokolt
hirdetőtáblán
honlapon
szá,,mĹl

Budapest, 2013. jaĺuálr 14.

Tisztelettel:

lz

Kovács ottó
Ügyvezető ígazgatő
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