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Az

onkoľmányzat tulajdonát képezo Budapest VIII., 36606t0tV3 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIil., KľúdyGyula v 4. szőtm alatti, 52m2
alapterületti, utcai bejőratú', földszinti nem lakás célúhelyiségbér|ője volt, jelenleghasználőja
a Taszter Bt. az 1996. szeptember 25-éĺkeIt2002. február 04-én módosított 2004. december
31-ig. sző|ő, hatáĺrozott idejű bérleti szqzóđésalapjáĺ. A helyiséget kereskedelmi
tevékenysé g, ďíszźl|at kereskedés cé|jára használják.

A bérleti szerződés megkötésekoľ

a

bérlő 392.640,- Ft óvadékotfizetett.

A helyiség a tulajdoni lapon üzlet besoľolású.

A

Taszteľ Bt' (székhelye: 1088 Budapest Kĺudy Gyula v. 4.; cégtregyzékszáma.. 01-064I5tf0; képviseli: Klie János és Sinkó Gáboľ) kérelmet nffitott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség bérleti jogviszonyanak rendezése ügyében. A béľletiszerződés megkötését
feltételek meghagyásával kéľtea bér|ő.

v áItozatlan

A

Kisfalu Kft. DíjbeszedésíCsopoľtjának nyilvántaľtása szerint a Tasztet Bt-nek

december

3

I

2012,

-ig díjhátraléka nincs.

Haszná|atídíjelőírás: g2.366,.Ft/hó

+

Áfa.

Az onkormá'nyzatközłis kiiltségfizetési kötelezettsége: t4.352,.Ft/hó

+

Áfa.

VIII. Ikúdy Gyula u.4. szźtm a\atti 5zĺĺŕ
alapteľtiletű, utcai bejáratú', földszinti nem lakás célúhelyiségIngatIaĺ-vagyonkataszterben
lévő becsült értéke:10.005.000,- Ft. A bérleti díj megállapítása az aktuális éľtékfigyelembe
vételévelkerül megá||'apításra. A heIyiségben vé,gezĺikívránt díszá||at keľeskedés
tevékenysé gheztartoiőtéľletĺ díj a nyilvántartási érték8 vo-a, azaz 66.700,- Ft/hó + Áfa.

A 36606/0lN3l:ľsz-í. teľmészetben a Budapest

Az

onkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásĺának
feltételeiľőI szó|ő I7l2oO5. (IV. 20.) számli, Budapest Józsefváľos onkormányzatí rcnde|et f.
$ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatiározott f.elađat-és hatáskör megosztás szerint _
ĺlnkormányzatibérbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és PénzügyíBizottságot jogosítja fel.
A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a

Képviselő-testület 224/2oI2. (VII. 05.) szźłmlj,hatfuozataszerint tcjľténik. A Rendelet 13. $ (1)
bekezdése alapjan, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak mértékérőla bérlő
kiválasztása során kell megállapodni. A Képviselő-testület hatfuozatának II. fejezet 7. pontja
ételmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatátozat és a Kt. máshatározata
szerint aktua|ízá|t beköltözhető foľgalmi értékszolgál. A helyiségben végezĺikívánt
tevékenységhez (díszálllat keľeskedés) taľtozó szorző 8 vo.

A

Renclelet éľtelmébena máĺ bofizetett óvadék feltöltendő, a 13. $ (2) bckczdós alapján
szátmított, a bérleti szerzőďés megkötésének időpontjában aktuális béľleti díjnak megfelelő
összegre, és a 15. $ (4) bekezdése alapján a kozjegyzo előtt történő egyoldalú
kötelezetts égvállalás i nyilatkozat aIáft ását írj a elő.

.Iavasoliuk a fenti címen lévő helyiségre új bérleti szerzođésmegkötését és a további
béľbeadást díszáÄ|at kereskedés cé|jára, határozott időre Z0l8.december 31-ig.,A béľleti díj
megállapításőĺt a jelenlegi haszĺálatídíjnak megfelelő 92.366 ,. Ft]hő + Afa béľleti+
kcjzüzemi- és külĺjn szo|gá,|tatőlsi díj összegen javasoljuk.

Javasoljuk a fenti helyiségek további bérbeadását a bérlő részére, mivel ebben az esetben az
onkormányzattoválbbra is béľletidíj bevételhez jut, amelyből fedezhető az onkoľmányzat
üzemeltetési költségfizetési kĺjtelezettsége. A helyiség továbbra is a béľlohasznáiatában
marad, aki fizetési kötelezettségének minđighatáridőben eleget tett. A helyiség béľbeadása
pénzügyi fedezetęt nem igényel.

A bérleti jogviszony ľendezéséreés új béľleti szerződés kötésére azéľtmost keľtil soľ, mivel

a

2007. szeptember 01-ével a Kisfalu Kft-hez töľténő kiszervezéskor a fenti helyiségek bérlője,
mint ,,élő'' szerzodés került át a nyilvántaľtásba. A béľlő mindig pontosan hatáľidőbenfizetett,
soha elmaľadása nem volt, és kéľelmet sem nyrijtottbe ezen időszak alatt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a béľletiszerződések megkötésével
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatĺ javaslat
év. (...hó....nap). számliVárosgazdálkodási

A Váĺosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottságihatározat:

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

vI[., 366o6l0lV3he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest vlil., KľúdyGyula u. 4. szátm alatt taIál|ható, 52 m" alapterülettĺ,

I.) hozzójárul

a

Budapest

önkormányzati tulajdoni, utcai, foldszinti nem lakás célúhelyiség tekintetében rij bérleti
szerződés megkötéséhez a Taszteľ Bt-vel đíszá/l|atkereskedés céIjára, hatáttozott időre,
2018. decembir 31-ig. 92.366,. Ft/hó + Áfa béľleti+ kcjzüzemi- és külön szolgáltatási
díjak összegen.

2.) a bérleti szerzodések megkĺltésénekfeltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában ál1ó
nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7 /f005' (IV. 20.)
szátmú, Budapest Józsefvárosi Önkormányzati renđelet13. $ (2) bekezdése alapjáĺ a mát
befizetett óvadékok feltöltését, és a 15. $ (4) bekezdése aIapján a béfleti szerzőđések
ko zj e gy zői ok iratb a fo gl al ás át v áIIaLj a a b érIő .
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határĺdő : 20 I2. február 0 4.
A dĺjntésvégrehajtásőttvégző szetvezetí egység: Kisfalu Kft

A lakosság széles korét érintő dĺjntésekesetén javaslata akozzététel módjára
nem

indokolt

hiľdetőtáblán

honlapon

Budapest, foI3.januáĺ 16.
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