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ELiTERIESZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. október fl-i üléséľe

Táľgy: MELANDRIJON Bt. béľlő tevékenységi kłiľ bővítésľe vonatkozó kéľelme a Budapest
VIII. keľiilet, tllői űt 54.56. szám a|atti iinkoľmányzatÍ tulajdonú nem lakás célú
helyiség vonatkozásában

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni
A dönté s e lfo gadásáh o z e gy szerll szav azattobb sé g s züksé ge s

Tisztelt Y át osgazdál lkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az Önkoľmányzat tulajdonát képezó Budapest VIII., 3633gI0tN5 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VI[., tlllĺĺ ĺt 54.56. szám a|atti, 9|' mf alápterületű, utóai bejĺíratú,
földszinti nem lakás célú helyiség béľlője a MELANDRIJON Blt. f}I3.jrinius f6-ánke|thatározott
idejű' 2018. december 3t. napjáig érvényes bérleti szerződés a|apján, tľafik, dohányáru
kiskereskedelem (szeszesital árusítása nélktil) tevékenységek céljára. A helyiség az ingat|an.
ny iW ántartálsban üzlet besorolású'

A MELANDRIJON Bt. (cégiegyzékszáma: 0I-06-786747; szélĺke|ye:1082 Budapest, Ülloi ĺt 54-56.;
képviseli: Jónás Andľea ügyvezető) kéľelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség
tevékenységi kcjrének szeszesital árusításával t<ĺrténő kibővítése kapcsán.

A benyújtott iľatok alapján megá||apítható, hogy a kérelmező a nemzeti vagyonľól szó|ó folt. évi
CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint ált|átható szewezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indoka

A tevékenységi koľ bővítése bérbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállási ađatok

Jelenlegi bérleti díj előírás: 88.200,- Ft/hó + Áfa.

A Díjbeszedési Csoport nyilvántartása szerint a bérlőnek 2013. szeptembeľ 30. napjáig nincs bérleti-
közü ze mi é s kĺil ön szo l gá l tatás i díj hátr a|éka.

A vízórás helyiség után az onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége:
ff'386,- Ft/hó.

A Grifton Propeľty KfĹ. folf' június 06-án kelt, és 2013. január 14-én és 2013. október 07-én
a|<tua|izáit értékbecslése szerint, a helyiség forgalmi értéke: 1'8.900.000'. Ft. A helyiség béľleti díja a
forgalmi érték 100 vo-ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevéken;lséghez tartoző
(dohányárusítás) 25 vo-os szotző a|apján a számított bérleti díj összeg: 393.750.. Ft + Afa.

A bérlő jelenlegi bérleti díj előírása azért tér el ilyen nagy mértékben a jelenleg számított bérleti díjtól,
mert bérbevételkor a helyiség már ttibb éve üres volt, így a helyiség forgalmi értékét 707o-on kellett
venni a bérleti díj számításakor, továbbá az alĺkor haĺályos képviselő-testületi határozat értelmében a

bérleti díj kategóriáhoztartozó szorzó 8%o vo|t'

IV. Diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése



Javasoljuk a Melandrijon Bt. bérleti szerződésének módosítását a tevékenységi kör bővítésének
tekintetében szeszesital árusításával,393.750,- Ft/hó + Áfa bérleti + közĺizemi- és külonszolgáltatási
díjak <ĺsszegen.

V. A döntés célja, pénzügyi haĹása

Javasoljuk, hogy az onkormányzat járuljon hozzá a tevékenységi kör bővítéséhęz, amely folytán
magasabb bérleti díj állapítható meg a Képviselőtestületi hatfuozatban foglaltak a|apján. A nagyobb
és folyamatĺls bérlęti clíj bevétel az onkormányzat számátra előnytĺs, a helyiséget a bérlő tovíbbra is
bérli és karbantartja.

Amennyiben az onkormányzat elutasítja a bérlő kérelmét, úgy a bérleti díj vá|tozatlan marad, és havi
88.2oo,- Ft/hó + Áfa bevétele keletkezik az onkormány,atnak.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

Az Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szóló 35/fo13. (vI. f0.) számű Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) 2. $ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület - a Rendeletben meghatározott feladat-
és hatiáskör megosztás szerint - tĺnkormányzati bétbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosída fel.

A Rendelet 24. s G) bekezdése a|apján a bérleti szerződés módosításáľól a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság jogosult dcĺnteni, amennyiben a bérlővel szemben nem állnak fennkizá,,ró okok. A
Rendelet 24. s Q) bekezdése alapján a bérleti szerződés módosítása feltételekhez köthető. Különösen
_ de nem kizáłró|ag _ a bérlőnek vállalnia kell
a) a szerzódés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerzódés nem tarta|maz ilyen kikötést, a bérleti díjat a jövőben, évente január 1-jétől a KSH

á'|ta| az e|ozo évre vonatkozón közzétett fogyasztói árindex mértékével növelve fizeti meg,
c) a bérlő vállalja a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzoi okirat a|áírását, amennyiben az a

bérleti j ogviszony létrej öttének feltételekén t e|óítt,
d) kiegészíti azóvadék összegét a 14. $ (3) bekezdés szeľint.

Af48lf0|3. (vI. 19.) szám(l képviselő-testületi határozat VII. fejezet 31' pontja értelmében béľleti díj
mértékérő|, a bérleti díjat érintő kérdésben az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
szervezete dönt.

Ahatáłrozat 7. pontja a|apjátn a helyiségbér alapjáut a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-
testület más határozata szeľint aktua|izá|t bekoltözhető forgalmi értékę szo|gá|, A képviselő-testületi
határozat II. fejezet 8. a.) pontja éľtelmében, a helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása. A bérleti díj megállapításánál az ita|bo|t,

dohányárusítás tevékeny séghez taÍtozó szorző: 25 vo.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntésétmegbozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzóid.llll a Budapest VIII. keľület.,3633910lN5 hrsz-on nyilvántaľtott, természetben a Budapest
\łn;mi út 54.56. szá'm a|att ta|á|hatő, utcai, földszinti, 91 m2 alapterületrĺ, nem lakás célú
üzlethelyiséget béľlő Melandľĺjon Bt. bérleti szęrződésének módosításához a tevékenységi kor
bővítése tekintetében, szeszesital árusítássa|, 393.750,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és

kĹilönszolgáltatási díjak összegen.



2.) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdon ában ái|ó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l2ol3. (VI. 2o.) számű Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rende|et f4. $ (2) d) bekezdése alapján az óvadék feltöltését,
valamint a f4. $ (f) c) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|áírásátt váů|a|ja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: fo13. oktőhęr 28'
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététe| módjára

nem indokolt

Budapest, 2013. októbeľ 08.

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel: V
Kovács ottó

ügyvezető igazgatő

KISFALUKFT
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