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Tisztelt Y źrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmény

Az onkormźnyzat tulajdonát képező Budapest VIII.' 34852t0lV12 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., József kľt. 18. (bejáľat: Bacsó B. u. 15.) sztlm a|atti, utcai bejaratú,
ftldszinti 46 m2 ł 25 m2 galéľia alapteľtilettĺ, nem lakás célri helyiség.

A he ly i sé g az ingat|an-ny ilv źntartźts adatai szerint ĺizlet be soľo lásri.

2002' februĺár 18-i időponttal hatźlrozat|an idejiĺ bérleti szerződés került megkötésre a Szép ltá.z2002
Bt.vel (székhely: 1081 Budapest, Bacsó B. u. 15. cégsegyzékszám:0|-06-779903; képviselő: Yiziné
Baľna Brigitta). A bérlő a helyiség bérbevételekor 66.999.-Ft óvadékot ťlzetett, a helyiséget
melegkonyhás vendéglátás (szeszáľusítással) céljára haszntúta.

A bérlőt téľtivevényes levélben 20|2. oktőber 19-én felmondás előtti levélbentátjékoztaffitk a bérleti
díj tartozásról. A levélben tźĄékoztattuk a bérlőt, hogy a fizetési utáni késedelmi kamat szźlmitása a
tőketartozás ľendezését követően lehetséges, melyet a bérlőnek kell kezdeményezni Cégünknél
ügyfélszolgálati időben. Ezt a levelet 2012. november 06-án a bérlló képviselője átvette, és a
tőketartozást még aznap rendezte, azonbaĺ a kamat rendezése végett nem kereste meg Cégünket, így a
Szép Hźa 2002 Bt. által bérelt helyiségľe kötött bérleti szerzodés bérleti díj hátralék miatt 2012.
đecembeľ 31. napjráľa felmondásľa keľült. A helyiséget a volt bérlő biľtokában taľtja.

A társaság képviselője, Yiziné Barna Brigitta kérelemmel fordu|t a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiségre
új bérleti jogviszony létesítése ügyében. A koľábbi bérleti dij ajánlata a jelenlegi haszná|ati díjjal
megegyező clsszeg volt, azazf6'158,- Ft/hó + Afa. A Bizottság a79912013. (VII'15.) sz.hatźľozatában
hozzáĘáĺu|t az iĄ bér|eti jogviszony létesítéséhez határozat|an időre melegkonyhás vendéglátás
(szeszźrusítással) céljára, g7.o00,- Ft/hó + Áa + kiilönszolgáltatási díjak összegen. A volt Béľlő
anyagi gondok, valamint a beltag, Yiziné Barna Brigitta várandósságamiatt ezt az ajátnlatot nem tudta
elfogadni.

A Táľsaság képviselője ismételt kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez. A fenti helyiségre új bérleti
jogviszony létesítését kérte 40.000.- Ft/hó + Áfa összegen.

A benyújtott iratok alapjźn megá||apithatő, hogy a kére|mező a nemzeti vagyonľól sző|ő 2017. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda szerint źLt|éLthatő szervezetnek minősül.

II. Indokolás

Aziljbér|eti jogviszony létesítése bérbeadói dĺjntést igényel, amely indokolja a jelen előteľjesztést.

III. Tényállás

A volt béľlő által jelenleg ťlzetetthaszná|ati dij:26.158,-Ft/hő + Äta'

A 34852I0lN12 hrsz-ú vizőra nélküli helyiségre az onkoľmányzat közös költségfizetési
kötelezettsége: 17.538'- Ft/hó.



A volt béľlőnek 2013. augusztus 31. napjáig lejárt esedékességÍĺ haszntiati díj fizetési kĺitelezettsége
ninc s' hźLtr a|éktLt rendezte.

A 34852l0/NI2 hrsz-ű 46 m2 alapterületĺĺ utcai füldszinti tizlethelyiségľe a GRIFTON Propefty Kft
á|ta| 2013. június 24-énkészitett lngatlanforgalmi Szakvéleményben megállapított forgalmi étéke:
9.700.000'. Ft. A bérleti díj megá|lapitźsa a nyilvántartási érték 700 %o-źnak figyelembe vételével
keľült megźů|apitźtsra. A helyiségben végemi kívánt tevékenységhez tartoző bérleti đíj szorzó 12 %o,

azaz a szátmitottbérleti díj összege: 97.000'. Ft/hó + Áfa.

fV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkoľmányzat tulajdonában álló nem |akás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 35120|3. (W. 20.) szźtmű Budapest Józsefuáros
onkormányzati rende|et (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése a|apján a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Y źr o s gazdźtlkodás i és Pénzü gyi Bizottságät jo go sítj a fe l'

A Rendelet 34. $ (l) b) pontja éľtelmében a felmondást követően, a bérleti jogviszony megszűnése
utén a bérlő megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmeri.ilt valamennyi
költséget ľendezi a bérbeadónak, a bérlő kérésére az űj bér|eti jogviszony |étrehozásáról a bérbeadó
szer:vezet javaslata a|apján a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźn rij béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéről a
bérlő kiválasztźsa során kell megállapodni. A hatáskönel ľendelkező bizottság a béľbeadói d<jntés
meghozatalakor a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező
béľleti díj ajanlatot tett.

A 248/2013. (VI. l9.) szźmű Képviselő-testtilet hatttrozatźnakII' fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatarozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktua|izá|t
beköltözhető foľgalmi éték szolgál.

A bérleti díj a nyilvántaľtási éľték I\I%o-ának figyelembevételével kerül megźůlapítźsra, a
melegkonyhás vendéglátźs (szeszárusítĺással) tevékenységheztartozó bérleti díjszorző |2 oÁ.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő béľlő a béľleti szerzódés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvéú|a|źtsi nyilatkozat a|áírni.

A Rendelet 29. $-a a|apjźn, a határozoÍt időľe kcit<itt béľleti szerzódés meghosszabbitźsźlĺa a
rendeletben foglalt feltételek a|apján a bérbeadó szervezetjogosult abban az esetben, ha a béľlőnek
nincs az onkormányzatta|, vagyonkezelővel, bérbeadő szervezettel szemben fennálló tartozása. Ebben
az esetben a bér|o a |ejárő bérleti szerződésben foglalt azonos feltételek (bérlő, bérleti jogviszony
idótartama, bérleti díj mértéke, tevékenységi kör) mellett jogosult a béľleti szerződés
meghosszabbitására. Az Onkoľmźnyzatta|, bérbeadó szervezette| szemben fennálló taľtoz,ásnak
minősül a bérleti díj hátralék ľendezésére kötött részletťlzetési megállapodás is. Ettől eltérő esetben a
bérbeadói j ogokat gyakorló hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

V. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javaso|juk a fenti helyiséget bérlő Szép IJá.z2002 Bt-vel új bérleti jogviszony létesítését határozat|an
időre, 30 napos felmondási idő kikĺitésével melegkonyhás vendéglátrás (szeszźlrusitźlssal) céljiára,
40.000,. Ft/hó + Áfa béľleti + ktilönszo|gáůtatási díjak összegen. Javasoljuk, hogy a bérleti
jogviszoný az onkoľmányzat I év hatźłrozott időtaľtamrahozzalléffe azza|, hogy a bérleti jogviszony
további hosszabbításáról és annak időtartamáről a Bizottság dont, az a 35120|3. (VI. 20.) szźtmtl
önkormányzati ľendelet 29. $-a a|apjétn automatikusan nem hosszabbítható.

vI. Á' dłintés céIja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a helyiség újbóli béľbeadását a korábbi bér|ő részére a bérlő źita| ajttnlott 40.000'- Fťhó +
Afa béľleti + különszolgá|tatási díjak összegen, mert így a helyiség bérleti jogviszonya folyamatos
marađ, továbbá a bérleti díj összege magasabb az onkormányzatot terhelő közös költség összegénél,
tehźú az onkormány zatnak p lusz j öved elme ke letkezik.

Az ilj b ér|eti j o gv i szony engedé|y ezés e p énzügyi fe dezetet nem i génye l.



Fentiek a|apjátn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az új béľleti jogviszony létesítésével kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yttrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsági hatźrozat:

AYttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzójárul a Budapest vI[.' 34852l0lV|2 he|yrajzi számon nyi|vántartott, természetben a
Budapest VIII., József kľt. 18. @acsó B. u. 15.) szttm a|atti, utcai bejáratu' füldszinti 46 mz + 25
mf ga|éria alapterületű, nem lakás célú helyiség tekintetéb en az űj bérleti jogviszony létesítéséhez
a Szép IJáz f002 Bt.vel 1 év hataľozott időre, melegkonyhás vendéglátás (szeszárusítással)
cé|jfua, 40.000,- Ft/hó + Áfa + különszolgáltatási díjak összegen. A béľleti jogviszony nem
hosszabbÍtható meg a35lf0|3, (VI. 20.) szämű önkoľmányzati ľendelet 29. $ a|apjéln,hanem az
újbóli bérbeadásról a bizottság dönt.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tu|ajdonában á||ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzati rcnde|et 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kózjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvál|alási nyilatkozat a|áirásźú vállalja a leendő bér|ó. Az óvadékba a Szép Házf00f
Bt' źL|ta| korábban megťlzetett és fel nem hasznźit óvadék beszźtmithatő.

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezetó igazgatója
Hatfuidő: 20ĺ3. szeptember f3.
A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles k<jrét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, f0I3. szeptember 6.
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