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L E|őzmény

Az onkorm áĺyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 3487310ĺ N3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest V[II., Bérkocsis u. 2|. szám a|atti, 66 m2 alapterületű, utcai bejáratu,
ťoldszint (46 m2) + ga|éria szinten (20 m2) e|he|yezkedő nem lakás célú helyíség. A helyiség az
ingatlan-nyilvántartásban egyéb helyiség besoľolású.

A Kisfalu Kft' ÖnkormányzatiHźakeze|ő Iľodája a helyiséget 2O7f. december 2I-én vette birtokba. A
biftokbavételi jegyzőkclnyv tanúsága szerint a helyiség állapota jó, (4) besoľolású, csekély méľtékű
felújítást igényel, rendeltetéss zeru használatľa alkalmas.

A Sami Info Tľade Kft. (cégjegyzékszáma:01-09-178183; székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló u.
4l1' vIJ'/30.; képviseli: dr. Sami Tarcheh ügyvezető) béľbevétęli kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-
hęz a fęnti helyiség internetes kávézo, internet és telefonszolgáltatás mellett, büfé, gyros árusítás,
élelmiszerkereskedés (szeszesital árusítása nélkiil), pékség és fornetti árusítás céIjára töľténő
bérbevétele ügyében. A bérleti szerződés megkötése után elsődlegesen internetes kávézó, inteľnet és
telefonszolgá|tatźB műkĺidne a helyiségben' A béľleti jogviszony idejét határozat|an időre kéri
megállapítani. A kérelméhez becsatolásra kęrültek a sziikséges iľatok, valamint a felújításhoz
szükséges költségvetés.

A költségvetést a Kisfalu Kft. onkormányzatilHánkeze|ó Iľodája feliilvizsgálta és megállapította, hogy
a költségvetésben szereplő felújítási munkákra vonatkozó tételek mindegyike béľlői kĺitelezettség,
ezért bérbeszámítźsra összeget nem j avasoltak.

A kéľelmező béľleti dij ajánLata:50.000.- Ft/hó +,q.fa

A benýjtott iľatok a|apján megállapítható' hogy a kérelmező a nemzeti vagyonról sző|ő 201|. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źt|átható szervezetnek minősül.

II. Indokolás

A helyiség bérbeadása béľbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállás

A vizőra nélhili helyiség után aZ oĺlkormáĺyzat közös költségfizetési kötelezettsége:
18.894.- Fťhó + Áfa.

A 34873lOlN3 hĺsz-ú, 66mz a|apteľĺiletű, utcai bejáľatú, ftildszinti galériás nem lakás célú
helyiségnek az ingatlanvagyon-kataszteľben nyilvántartott becsiilt forgalmi értéke: 11.237.000'- F't. A
helyiség béľleti đija a forgalmí érték I00 oÁ-ának figyelembevételével, a helyiségbeĺ végezni kívánt
tevékenységh ęz tartoző 8 %-os szorző a|apjźn: 7 4.9|3.- Ft + Afa.
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Önkormányzati érdekből a legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hőnapja nem hasznosított helyiség
esetében a bérleti díj legfeljebb 20 o/o-ka| méľsékelhető. Az így számitott bérleti dij 59.931,- F't/hó +

Afa.

rV. Jogszabályi kiiľnyezet ĺsmertetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőIő 3512013. (VL 2O.) számí Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelęt (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott fę|adat- és hatáskör megosztás szęrint -
önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel'

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľę vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése ételmében a fęlek a helyiségbéľ osszegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol
szőIő 35l2O13. (VL 2O.) számu Budapest Józsefuáros Önkormányzati ľendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apjźn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéľol a bér|ő kiválasztása során kell
megállapodni. Amennyibęĺ az onkományzat részérő| történik az ajánlattétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a Képviselo-testület hatátozatában megállapított bérleti díjak a|apjáĺ kell
meghatźrozni. A hatáskönel rende|kező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-
testĺileti határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmezo bér|eti díj ajánlatot tett. A
Képviselő-testület hattrozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a
helyiségeknek a jelen hattrozat és a Kt. más hatátozata szeint aktua|izá|t bekĺjltözhető foľgalmi érték
szo|gáI. Az 5. p) pont éľtelmében' ha a helyiségben (helyiségcsoportban) többféle tevékenységet
végeznek, a bérleti díj megállapitásánáI azt atevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapjána
8. pont szerinti magasabb bér|eti díj igényelhető.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység f,rgyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása,
amely a|apjźn szeszmentes vendéglátás tevékenységhez tartoző szotzó 6 oÁ, mig a nyilvános internet-
szolgáltatás, kereskedelmi tevékenységhez tartoző szorző 8 %o.

A nettó 25 MFt forgalmi énéket el nem érő, Iega|ább 6, de legfeljebb |2 hőnapja nem hasznosított
helyiség esetében a bérleti díj önkományzati érdekbo|f0 %.ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a lęęndő béľlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelo összeget óvadékként megfizetni' valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján kózjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áimi'

v. A dłintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

Javasoljuk a fenti címen |évo helyiség bérbeadását a Sami Info Trade Kft' részére helyíség
internetes kźłvéző, nyilvános internet és telefonszolgáltatás, valamint élelmiszęrkereskedés (szeszesital
árusítása nélktil) céIjára,határozatlaĺ időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, 59.931- Ft/hó + Áfa
béľletĺ + könizemi- és ki'ilĺjn szolgáltatási díjak összegen.

Javasoljuk a bérleti díj 20 %-os csökkentését önkormányzati érdekbol, mivel a helyiség 6 hónapja üľes
és nem frekventált helyen helyezkedik eI, azoĺlban a helyiség jó műszaki á||apotára tekintettel nem
javasoljuk a bérlő źL|ta| ajźLn|ott (50.000,- Ft/hó + Afa) bérleti díj elfogadását.

vI. A diintés célja' pénzĺĺgyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kére|mezo részére történo bérbęadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból
befolyó bérleti dij fedezi az oltkormźlnyzat közős költség ťrzętési terhét, azon felül plusz bevételt is
jelent. Amenĺyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta közös
költségfizetési kötelezettsége kelętkęzik, tovźtbbá a jelenleg jó műszaki állapotú helyiség a
kihasználatlanság ideje alatt miĺszakilag folyamatosan ľomlik.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetęt nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.



Határozati iavaslat

év. (...hó....nap). számuYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági batározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1'') hozz,áiĺi'ru'l a Rrrĺlapest VIII., 34873ĺ0/N3 helyrajzi szćlmon nyilvántartott, természetben a
Budapest Uil., Bérkocsĺs u. 2|. szám a\atti, 66 m2 alapterületű, utcai bejáratú, füldszinti,
galériás nem lakás célú helyiség béľbeadásához határozat|aĺ időľe, 30 napos felmondási ido
kik<jtésével a Sami Info Tľade l(ft. részérę, internetes kávéző, internet és telefonszolgáltatás és

élelmiszerkeľeskędés (szeszesital árusítása nélhil) cé|jára, 59.931'- Fťhó + Afa béľleti +
kozllzemi- és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

2.\ a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonábaĺ tilró nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20') számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťtzetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú
kote l ezetts é gvá l l al á s i ny i|atkozat a|áír ását v á||a|j a a l eend o béľ lő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013' október 14.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakozzétételmódjáľa

nem indokolt hiľdetotáblán

Budapest, 2013. szeptember 23.
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