
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormáĺyzat
Y árosgazđálkodási és Pénzügý Bizottsága

Előteľjesztő : Kisfalu Kft

Képviselő -testtiletének'n\+Ĺ--)......ĺ...'...sz. napiľend

ELŐTERJESZTÉS
A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság}}I3. október 21-i ülésére

Tárgy: SASSIN Kft. új béľletĺ jogviszony létesítéséľe vonatkozĺí kéľelme a Budapest
VIII. kerület, Szeľdahelyĺ u. 1'8. szám alatti üľes iinkormányzati tulajdonú
helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezeto igazgatő
Készítette: KubátSándoľnéľefęręns
A napirendet nýlvános tilésen lehet tárgyalni
A döntés el fo gađ ás áh o z e gy szerll szav azattobb s é g s zük s é g e s

Ti sztelt Y ár o sgazđálkodási és P énziigý B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' 35136/0lN2 helyrajzi számon
ĺýIváĺtartott, természetben a Budapest VIII., Szeľdahelyi u. 18. szám alattí, 15 m"
alapterĹiletű' utcai bejáratű, fijldszinti nem lakás célú helýség, amely az ingat|aĺ-
nýlvántaľtásban tizlet besorolású.

A helýségre a SASSIN Kft. (székhely: 1084 Budapest, József u. 31.; cégjegyzékszám:01-09-
863622; képviseli: Feka Anikó) 2012. szeptember 19-én kötött batátozott idejű, 2013. július
31-ig érvényes béľleti szeľződést aYtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 97512012. (vIJ'
2.5.) szźműhatärozata a|apján, amely szerint a bérleti szerződés nem hosszabbítható meg az
onkormányzat fiilajđonában álló nem lakás cé|jára szo|gáIő .helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számú Budapest Józsefuĺĺros onkormányzatireĺde|et29.
$-a alapján, hanem a bérleti jogviszony meghosszabbitására iľányuló kérelem esetén arrő| a
Bizottság dönt. A Kft' a helýséget szeszmentes biife céIjźra vettę bérbe.

A SASSIN Kft. képviselóje Feka Anikó kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez, hogy a
helyiséget a bérleti szerződéslejártaután is bérelni kívánja.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzati Htľzkezelo Iroda munkatźrsai á|ta| 2013. augusztus 06-án
végzeÍt bérleményellenőrzés megállapította, hogy a bérlemény rendeltetésének megfelelően,
szeszmentes büfeként üzemel, továbbá a bérlő ellen a műkĺjdéssel kapcsolatosan az elmúlt
egy éven belül semmilyen panaszÍem érkezett.

II. A beterjesztés indokolás

Aznjbő|ibérbeadásáľa béľbeadói d<jntésľe van szĺikség, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállásĺ adatok

A Kisfalu Kft Díjbeszedési Csopoľtjának nýlvántartása szerint a SASSIN Kft-nek 2013.
szeptembeľ 30-ig a 3513610lN2 hrsz-ú helýségre béľleti, közüzemi- és külĺjnszolgáltatási
díjhátľaléka nincs. Az ugyanitt elhelyezkedo (a jelen előterjesztésben nem érintett)
35136l0lV3 hľsz-ú helýségére szintén 2013. szeptember 30-ig bérleti, kĺjzuzemi- és

ktil önsz o 1 g áItatási díjhź.ŕr a| éka nincs.



A 3513610lN2 hrsz-il 15 m2-es vízőra nélktili helýség atán az onkormányzat izemeltetési
költségfizetési kotelezettsége: 6.20|,- Ft/hó + Áfa.

A béľlo által jelenlegfizetettbérleti díj: 8.456,- Ft/hó + Áfa.

A bérlő á|talťlzetett bérleti ďij azért alacsonyabb a számított bérleti đíjná|, meľt bérbeadáskor
már 10 hónapja tires volt a helyiség, így a forgalmi érték 80Yo-źn került megállapításra.

A 353l6/0lV2 hrsz-ú, 15m2 alapteľĹilętú, utcai bejáratí nęm lakás célú helýségnek a
GRIFTON Propeľty Kft. által 2012. április 26-áĺ készített, Gódor Lász|ő Ingatlanforgalmi
Szakértő á|ta| f0|3. június 24-én aktua|izá'|t lngatlanforga|mi-szakvélemény szerinti forgalmi
értéke: 1.800.000,. Ft. A helýségben végezni kiváĺt szeszmentes vendéglátás
tevékenysé g}leztaftozó bérleti đij 6 %o-a, azaz9.000,- Ft/hó + Áfa.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy a kérelmez o a nemzeti vagyonróI szóló
20II, évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja szerint át|áthatő szęrvęzetnek minősül.

IV. A dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség újbóli béľbeadását SASSIN Kft. részérę határozatlaĺ
idore, 30 napos felmondási idő kik<'tésével szeszmentes büfé céIjtra,9.000,. Ft/hó + Áfa +

b éľleti + különszo|gźůtatźĺsi díj ak ö s szegen'

V. A döntés céljao pénzügyi hatása

A helýség további bérbeadása esetén a befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat
üzemeltetési költségét. A bérleti díj emelése a szttmitott bérleti dijra2013. novembeľ 01-tő1
plusz jövedelmęt termel.

A bérlővel szemben a bérleti jogviszony fennállása alatt panasz nem érkezett., a helyiséget
rendeltetésszerűen haszná'|ja.

Ahatározati javaslat elfogadása nem befolyásolja a 2013. évre tervezett bérleti díj bevételi
előir ány zat te lj e s iilé s ét.

A helýség bérbeadása pénzigý fedezetet nem igényel.

VI. JogszabáIyĺ környezet ismeľtetése

Az onkormányzat fulajdonában á1ló nem lakás céljára szo\gáIő helýségek bérbeadásiínak
feltételeiľőI szóló 35/2OI3. (VI. 20.) szźtm,í Budäpest Józsefuáros onkormanyzatirendeIet2.
$ (1) a Kt. - a rendeletben meghatźlrozott feladat- és hatáskör megosztás szennt -
önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel.

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapítása a Rendelet 14. $ (1) bekezdése, és a
248/2013. (VI. 19.) számu Képviselő-testtileti határozat szerint torténik. A Rendelet 14. $ (1)

bekezdése a|ap1án, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéľől a béľlő
kiválasztása során kell megállapodni. A Képviselő-testtileti hatźtrozat II. fejezet 7. pontja
éľtelmében a helýségb& a|apjáu| a helýségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. más határozata
szerint aktualizá|t beköltcizhető forgalmi éľték szolgáI. A helýségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével történik a bérleti đíj meghattlrozása, amely a|ap1án a
tevékenysé ghez tartoző szorző 60/o

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő a bérleti szerzőďés megkötését
megelőzóen kĺjteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megf,lzetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapjáĺl kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettsésvállalásini|atkozatota|áirni.



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

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számíYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági határozat..

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy:

I ') hozzájáru| a Budapest VIII., 35t36l0lN2 he|yrajzi számon 1ýlvántartott, természetbęn a
Budapest VIII., Szerdahelyi u. 18. szám alatttaláIhatő,l5 m, alapteľületti, önkormányzati
tulajdonú, utcai, fijldszinti nem lakás célú üzlęthelyiség újbóli bérbeadásáhozhatátozat|an
idoľe,30 napos felmondási határidő kikotésével a SASSIN Kft. részére szeszmentes büfe,
cé|jára9.000,- Ft/hó + ĺfabéľleti +közizemi- és külön szolgźitatćsi díjak összegen.

2) abér\eti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI' 20.)
számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźln 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megf,rzetését, valamint a 17. $ (a) bekezđése a|apján
kozjegyzó előtt egyoldalú kcitelezettségvállalási nyilatkozat aláirásátvćĺ||aĽ1a abérl.ő.

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. október 28.
A dĺjntés végľehajtásátvégzo szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe|mődjára

nem indokolt hiľdętőtáblán honlapon

Budapest, 2013. október 8.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
Ügyvezető igazgatő
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