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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2013. október 28-i ülésére

Tárgy: Bandi IJáz Kft. bérbevételi kére|me a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 3ó. szám
alatti iiľes önkormányzati tu|ajdonú helýség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezetó igazgatő
Készítette: Balogh Erika Kisfalu Kft referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A dönté s elfo gadá s áho z e gy szer u szav azattöbb sé g s züksé ge s

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmény

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 35354 heIyrajzí számon nyilvántartott'
természetben a Budapest VI[., Magdolna u. 36. szám alatti, 47 m2 alapteľületű, udvari bejátatí,
fijldszinti nem lakás célú helyiség. A helyiség 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületben
helyezkedik el.

Az onkormányzatiHázkęze|ó Iľoda a helyiséget 2012. július 17-én vette birtokba. A birtokbavételi
jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség egy része felújított, dę a falak salétromosak, (3) besoľolású
ľendeltetéss zeru használatľa alkalmas.

A Bandi HázKft. (székhelye: 1066 Budapest, Weiner L.u. 18. fszt.; cégegyzékszáma:0l-09-175804;
adószáma: 24657084.2.42; képvise|i: Szász János tigyvezeto) béľbevételi kérelmet nyrijtott be a
Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség iroda cé|jára töfténő bérbevétele ügyében. Bérleti dij ajźnlatot a
kéręlem nem tartalmaz. A szükséges iratok becsatolásra kerültek. A cégnyilvántaľtási adatok szenĺt a
társaság egyedüli tulajdonosa Szász János.

A kérelmezó a nemzeti vagyonľól sző|ő f0I1. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint
źLt|źLthatő szeľvezetnek m i n ő s ü l.

A Bandi HázKft. által beadott bérbevételi kéręlemhez kapcsolódik, hogy a társaság ugyvezetője Szász
János a kerületünkben több helyiséget bérelt' saját néven (Budapest VIII', Bródy S. u. 25.) és az
Amandus Kft. képviseletében (Budapest VIII., Csokonaiĺĺ. 12. és a Víg v 26. szám alatti ingatlanban
2 db helyiség) is. Szász Jáĺos az Amandus Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. A helyiségekľe jelentős

bérleti díj hátralékot halmozott fel Szász János és az Amandus Kft. is. A helyiségek birtokbavétele
már megtöľtént.

Szász János és az Amandus Kft' ellen is jogi eljárást kezdeményezettaKisfalu a hátralékbehajtása
érđekében. A Szász János ügye jelenleg végrehajtási szakaszban van, amelynek kęrętében lefoglalásra
kerĹilt egy szeméIygépkocsi, illetve két ingatlarľa végrehajtási jog került bejegyzésre.

Az Amandus Kft. felszámolás alá került, a ktjvetelést a Kisfalu Kft. bejelentette, amelyet afe|számo|ó
visszaigazo|t. A felszámolási eljárás idő közben befejeződĺitt, a céget a Főváľosi Bíľóság 18.Fpk.01-
08.003949119, számu végzésével a felszámolási eljarást |ezárta, a céget törölte a cégnyilvántartásból.
A felszámolás során a követelés kielégítésére nem került sor, az behajthatatlan, amelynek mértéke a 3

db helyiség után bruttó 1.955.388,- Ft bérlęti díj, 187.000,- Ft hasznéiati díj,634.671,- Ft viz-,
csatornadíj és 13I.349,- Ft szemétszállítási díj (összesen: 2.908.408,- Ft), valamint akifizetésig jáľó
késedelmi kamat.

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csoportjának nyilvántartása szerint Szász Jánosnak 2013. szeptember 30.

napjáig bruttó 48f.60z,- Ft bérleti dij, I.299.898,- Ft használati díj, 33f.930,- Ft viz-, csatornadíj,



I79.3I7,- Ft szemétszállítáSi díj (összesen: 2.f94.747,. Ft), valamint a kifizetésig járó késedelmi
kamat tartozásavan.

II. Beterjesztés indoka

A helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntést meghozataLára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényĺíllĺĺsi adatok

A helyiség után. az onkormányzat izęmę|tętési koltségťlzetési kötelezettsége (20II. évben):
fí.f47.-FtJhő + lrÍa.

A helyiség ltán, az onkormányzat izeme|tętési költségfizetési kötelezettsége (2012. évben):
11.333.- Ft/hó + Afa.

Azizęme|tetési költség két éves át\agánakösszege: I8.2gO,. Ft/hó + Afa.

A Grifton Property Kft. 2013. szeptember |9-énkészitett éľtékbecslése szerint a35354llrsz-il,47 m2

alapteri.iletű, udvaľi bejáratú, földszinti nem lakás célú helyiség foľgalmi értéke: 5.200.000'- Ft. A
helyiség béľlęti díja a forgalmi éľték I00 oÁ.tnak figyelembevételévęl, a helyiségben végezni kívánt
tevékenységheztartozó (iľođa) 8 %-os szorző alapján: 34.667.-Ft+ Afa.

A forgalmi érték önkormźnyzati éľdekből 30%-ka| csökkentheto, tekintette| arra, hogy a helyiség
legalább 12 hőnapja, de legfeljebb 24 hőnap1a nem volt bérbeadás útján hasznosítva. Ez a|apjtn
megállapítható bérleti díj : 24.267 .- Ftĺhő + ÄÍa.

Iv. A diintés tarta|míntk ľészletes ismertetése

Nem javasoljuk a fenti címen lévo helyiség béľbeadását a Bandi Hźn Kft. részére, mivel Szász
Jánosnak és a tulajdonában álló cégnek az onkormányzat fe|é tetemes tartozása van' amelynek egy
része behajthatatlan. Valószínűsítheto, hogy a tulajdonos eddigi ťrzetési moráIjára való tekintettel az
esetleges bérbeadás esetén a tarsaság a bérleti díj fizetésével elmaradna.

V. A dtintés célja, pénztigyi hatása

Bár a fenti helyiség kérelmező részére tĺjľténő béľbeadása esetén a bérbeadásából befolyó béľleti díj
fedezné az onkormáĺyzat üzemeltetési költség terhét, ennek ellenére a helyíséget nem javasoljuk
béľbe adni, tekintettel arra, hogy Szász Jánosnak és a tulajdonáb aĺ áIIő cégnek az onkormányzat felé
jelentős tartozása van. A tapasńa|ataztmutatja, hogy ezekben az esetekben a bérbeadás hosszú távon
nem jelent folyamatos bęvételt a tulajdonos onkormányzat számára, mivel a bérleti díj ťrzetése nem
biztosított és emiatt a bérleti jogviszoný fel kęll mondani' továbbá egyéb költségek is (iigyvédi,
végľehajtói stb.) felmerülnek, amelyek az onkormányzatot terhelik. Ezek meg!érülése sok esetben
nem várható.

A döntés pénz;gyi fedęzetęt nem igényel'

Ahatározati javaslat elfogadása nem befolyásolja a 20|3. évre tervezett béľleti dij bevételi e|őirányzat
teljesülését.

VI. Jogszabályi ktirnyezet ismertetése

Az onkormćnyzat tulajdonában á|ló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szóIő 3512013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati ľęndęlet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (l) a Kt. - a ľendelętben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzatí bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegeútésükrę vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. éví LXXVIII. törvény 38' $ (1) bekezdése értelmében a felęk a helyiségbér <isszegében

szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ó 3512013. (VI. 20.) számu Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apján új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéľől a béľlo kivá|asztása soľán kell
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéro| töľténik az ajźn|attétel, a helyiség béľleti



díjának métékét a Képviselő-testület határozatábaĺ megállapított béľleti díjak a|apján kell
meghattrozni. A hatáskörel rendelkező bizottsáry a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő-
testülęti határozatbaĺ foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bér|eti díj ajánlatot tett. A
Képviselő-testtilet határozatának II. fejezet 7. pontja értelmébęn a helyiségbér alapjául a
helyiségeknek a je1en hattlrozat és a Kt. más hatátrozata szęrint aktua|izá|t bekĺjltözhető foľgalmi éľték
szo|gá|.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti dij meghatározása,
amely a|apjáĺ a tevékenységhezhrtoző szotző 8 %o'

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjźn a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkotését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat alálĺni.

Fęntiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dontését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számuYárosgazdźllkodásí és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodásí és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Budapest VIII., 35354
helyrajzi számon nyíIváĺtartott, Íermészetben a Budapest U[., Magdolna u. 36. szám a|att
ta|á|hatő,47 m, a|apteľĺiletű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratű fĺjldszinti nem lakás célú
helyiség bérbeadásáh oz a Baĺdi Ház Kft.. részére.

Felelős: Kisfalu Kft, Ĺigrvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. november 4'
A d<jntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles koľét érintő dĺintések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2013. októbeľ 18.
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