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Tĺsztelt Bĺzottság!

Az

onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIil., 35655totV3 he|ytajzi számon
nyilvántaľtott, természetben a Budápest VIII., Nap u. 9. szátm alatti, 28 mf alapteľületrĺ, utcai
bejátratú' f<jldszinti nem lakás célúhelyiség, amely az ingat|an-nyilvántartásban ůizlet
besoľolású.

A Kisfalu Kft onkormányzatiHázkeze\ő Iľoda a helyiséget f}II. augusztus L6.átĺ birtokba
vette. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanrisága szerint a helyiség felújítandó, de
ľendeltetéss zerú hasznáiatr a alkal mas'

A hetyiségre Hegedűs

Istvárrné egyéni vá]|a|kozó (nyilvantart.sz: 31346081), aki a helyiséget

adminisztratív irođaitevékenységre és szépségszaloncéljára kívanja haszná|ni. A kérelemhez
becsatolta a vá,|Ia|kozői igazo|vźnyának másolatát, meIy 20Í2.Iz.28-an keľült kiváltásra. A
vá|Ia|kozői igazo|vrányban megjelölt tevékenységi körĺjk szerteágazóak érintik az
ingatlanügynöki tevékenységet, a kereskedelmet, valamint a fodrászatot, kozmetikát és
műköľomépítéstis. A kérelem béľletidíj ajánlatot nem tarta|mazott.

A

vízőta nétkÍilihelyiség után az Önkormanyzat közös kclltségfizetésikötelezettsége:

10.052.. F't/hó + Áfa.

A 35655/0 lN3 hrsz-ű' teľmészetbena Budapest VIII. Nap

u. 9. szám aIattiŁ8 m2 alapterületű,

utcai bejáratú, földszinti nem lakás célúhelyiség Ingatlanvagyon-kataszteľben nyilvántaľtott
forgalmi értéke:5.208.000,. Ft. A bérleti díj megállapítása a nyilvántaľtási éľték70vo-ánzk
figyelembe vételévelkeriilt megállapításra. A helyiségben végezni kívátĺttevékenységhez
taĺÍoző bérleti ďíj 8 7o, azaz 2W

Az

onkoľmźnyzat tulajdonában áIló nem lakás céljára szo|gáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeirőI sző|ó I7t2OO5. (IV. 20') számí Budapest Józsefváros onkoľmiínyzatirende|et2.
$ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott fe|ađat-és hatáskör megosztás szeľint önkormányzatibérbeadói dontésľea Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottságot jogosída fel.
A kérelem elbírálásakor a bérletídíj megá||apítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő-testület 224lfoIf. (VII. 05.) szám(thatátozataszerint tijrténik. A Rendelet 13. $ (1)

bekezdése a|apján, íj bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjanak mértékérł||
a bérlő
kiválasztása során kell megállapodni. A Képviselő-testület határozatának II. fejezet 8. a.)
pontja értelmében az üres, legalább 12hóĺapja nem hasznosított nęttő 25 MFt alatti helyiség
esetén a bérleti đíjata helyiség Áfa nélküli bekoltözhető forgalmi éľtékének70 To-át alapul
véve kell meghatározni. A helyiségben végezni kívárútevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj meghatźtrozása, amely alapján az irodai és szépségszalon tevékenységhez
tartoző szorző 8 7o.

A

Rendelet 13. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését
megelőzően köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľletidíjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 15. $ (4) bekezdés a|ap1án kozjegyzó előtt egyoldalú
kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat aláíĺĺri.
Szakmaí iavaslnt:

Nem iavasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Hegedűs Istvánné egyéni váI|alkoző
reszere
céIjźtra,mivel már a Német ĺl.2I szá'm
alatti 15 rŕ alapteľületu helyiségľe benffitott kérelmet, amelyet a Tisztelt Bizottság 2oI3.
janurír fL-éntőłtgyalt, és engedélyezte is a bérbevételt.

A

Német u. 2I. szátm a|atti helyiség bérbeadását azért javasoltuk' mert nem kívántuk
hźtrányba hozni azért a kérelmezőt, meľt új a vállalkozása. Sajnos az e|mli|t időszakban
elterjedt az a gyakorlat, hogy friss vállalkozóí igazolvánnyal kéľelmeztek helyiséget olyan
bérlő jeltiltek, akik lakásként kívźntákhasznosítani vagy béľbeadni a helyiségeket. A
Budapest VIII. Nap u. 9. szám al'atti,28ý alapterületű helyiséget akkoľ javasoljuk béľbe
adni, ha a Német u. 2I, szőłm alatti 15 fił alapteľületű helyiség tekintetében a béľbevételt
kovetően bérlemény-ellenőľzésttaľtunk, és az alĄán megállapíthatő a rendeltetésszerú
haszĺálat. Amennyiben a helyiséget a béľlő rendeltetésszerűen használja, felvessztik vele a
kapcsolatot és felajanljuk számára a Nap u' 9. szám a|atti,28m. alapterületű helyiséget,
amennyiben az még üľes lesz. Így elkerülhető a fentebb említett, ľosSZ tapasztalaton alapuló
kettős helyiség bérbevétel.

Fentiek alapjaĺl kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásźlval kapcsolatos
dĺjntésétmeghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat
év. (...hó....nap). szátmíVárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

VIII.'
9.
szźlm
u.
Nap
vlil.,
Budapest
35655toĺN3 helyrajzi
alatt találh atő, f8 ď alapterülettĺ, tiĺes, önkormányzatí fi|ajdonú, utcai, földszinti nem lakás
Istvánné egyéni vállalkozó tészéreadminisztrációs
célúhe1yiség bérbead ásźůlozHegeđíĺs

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem.iórul houá' a Budapest

számoĺńýĺ,,.ĺntu'tott,természetben a

tevékenység és szépségszalon c éIjára.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I3. februáľ 04.
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