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Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzattulajdonát képezi a Budapest VIII., 34744ĺ0tN|2he|yrajziszámon nyilvántartott,
természetben a Budapest VI[., Népszínház u. 46. szám a|atti,100 m2 alapteľülettĺ, utcai bejáratű,
pinceszinti nem lakás célú helyiség.

A Józsefvárosi Vagyonkęze|ő Kft. a helyiséget 2010. május 31-én vette birtokba. A birtokbavételi
jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség jó (4) állapotú, felújítása kevés anyagi ráfordítással
megoldható. A helyiség ľendeltetéss zeríi hasznáłlatľa alkalmas.

A R&G INKCOM Kft. (cégiegyzékszám:01-09-906855; székhely: 1081 Budapest, Népszínház u.
59.; képviseli: Benayan Taľiq Hussein Muflih ügyvezető) bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu
Kft-hez a fenti helyiség vendéglátás (kávé és teaház) szeszesital árusítással cé|jáłra töľténő béľbevétele
kapcsán. A sztikséges iľatok becsatolásra keľĹiltek, bérleti díj ajánlatot a kérelem nem tartalmaz.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kére|mező a nemzeti vagyonról sző|ó f}II' évi
CXcvI. törvény 3' $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|átható szervezetnek minősül.

Az R&G INKCOM Kft máľ korábban adott be bérbevételi kérelmet a fenti helyiségre mobil telefon
énékesítés, szęrviz és nyilvános internet szolgáltatás tevékenységi körök megnevezéssel' A Tisztelt
Bizottság 496lf0I3. (V. 06.) számű határozatátban nem járu|t hozzá a helyiség bérbeadásához a
kére|mezó részére.

il. A beteľjesztés indoka

A béľbeadáshoz béľbeadói döntés szükséges, amely indokolja a jelen előteľjesztést.

III. TényállásÍ adatok

A vízórás helyiség után aZ Önkormányzat közös koltségfizetési kötelezettsége:
18.045.. Ft/hó + Afa.

Az Avant.Immo Mérnöki ésIgazságügyi Szakértői Kft. áL|ta| f0I1. szeptember 01-én készített, Gódor
Lász|ó a Kisfalu Kft ingatlanforgalmi szakértóje á!|tal' 2013. április 24-én aktua|izáit értékbecslés
szerint a34744/0/NI2kIĺsz-(l,100 m, alapteľületű, utcai bejáratű, pinceszinti nem lakás célú helyiség
forgalmi értéke: 8.025.000,- Ft. A bérleti díj megál|apítása a nyi|vántartálsi éték 100 %o-ának

figyelembe vételével kerül megállapításra. A helyiségben végezni kívánt tevékenységhęz taÍtoző
bérleti díjszorzó 12 7o, azäz a számított bérleti díj összege: 80.250,- Ft/hó + Afa

A bérleti díj ĺires, |ega|ább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén
önkormányzati érdekből 50 %o-ka| csökkenthető, az így számított bérleti díj: 40.125,. Ft/hó + Afa

Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése



Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a R&G INKCOM KlÍt. részére vendéglátás (kávé
és teaház szeszesital árusítással) cé|jára, határozat|an időre 30 napos felmondási idő kikötésével,
56.'175.. Ft/hó + Áfa béľleti + kozuzemi- és külön szo|gáitatźtsĺ a?.jat< cisszegen, amely a forgalmi
érték 7 0 7o -ának figyelembevételével került megállapításra.

V. A dtintés célja, pénzügyÍ hatása

Javasoljuk a három éve üresen álló fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a
mięlőhhi hérhę acĺásból befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat közös kö|tség fizetési terhét, azon
felül plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkormányzat, kiadásként
havonta kozös költségfizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a jelenleg jó műszaki állapotú
helyiség a kihasználatlanság ideje alatt műszakilag folyamatosan romlik.

Nem javasoljuk a bérbeadást a bérleti díj 50 Cľo-kal történő csökkentését a he|yiség jó míĺszaki állapota,
valamint frekventált helyen lévő fekvése miatt, azonban a 70 vo-on történő bérleti díj megállapítás
nagymértékben elősegítheti az évek óta üres helyiség bérbeadását.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja a f0I3. évre tervezetJ bérleti díj bevételi
e|óir ány zat telj e sülését.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetetnem igényet.

YI. Jogszabályi ktiľnyezet

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 35/fo13. (VL fo.) számű Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
ĺinkoľmányzati bérbeadói döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVil. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az tnkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol
sző|ó 35lfo13. (vI. 2O.) szá,mű Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 14. s (1) bekezdése
alapján új bérbeadáĺs esetén a helyiség bérleti díjának mértékérol a bérlő kiválasztása során kell
megállapodni. Amennyiben az tnkormányzat részéro| történik az aján|attétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a Kt. határozatźtban megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A
f48lf013. (vI. I9.) számű Képviselő-testület hatálrozatának II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktua|izáł|t

beköltözhető forgalmi énék szolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevétę|éve| történik a béľleti díj meghatá,Íozása,

amely a|apján a vendéglátás szeszárusítással tevékenységheztartoző szorzó I2?o

A Kt. hatáľozat 8. a) pontja ételmében az üres, legaIább f4 hónapja nem hasznosított nettó 25 M Ft
alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítendok azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből
legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlrő a bérleti szęrződés megkötését megelőzően

koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17' $ (4) bekezdés alapján kozjegyzó előtt egyoldalrĺ kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áími.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a hetyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:



I.) hozzájdrul a Budapest V[I., 34744I0lN12 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Népszínház a 46. szám alatt található, 100 rŕ alapterületű, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáľatú, pinceszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásálhozhatározat|an időre, 30
napos felmondási idő kikötéséve| az R&G INKCOM KJÍt. részére, vendég|átás szeszárusítással
(kávé és teaház) cé|jára, 56.!75,. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és külön szotgál'|tatálsl díjak
összegen.

f.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szá,mú, Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a Í7. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó e|ótt egyoldalú
kötelezettségvál lalási nyi latkozat a|á'ír ását vállalj a a leendo bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, tigyvezető igazgatója
Határidő: 2013. októbeľ 28.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététęI mődjára

nem indokolt

Budapest, 2013. október 8.
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