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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. október 28-i ül

Táľgy: R&G INKCOM Kft. és a Kovács R.BAU Kft. bérbevételi kérelme a Budapest YIII.
Népsánház u.49. szám alatti üľes önkoľmányzati tulajdonri helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Kubát Sándoľné Kisfalu Kft ľeferens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egy szeĺu szavazattöbbség szükséges

Ti sztelt Y ár osgazdál lkodási és Pénzü gyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 351ottotV6 he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., Népszínház u. 49. szám alatti, 59 m2 alapterületű, utcai bejáratű,
foldszinti nem lakás célú helyiség.

Az onkormányzati Házkeze|ó Iroda a helyiséget fOI3. augusztus f2-én vette birtokba. A
birtokbavételijegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség műszaki áltapotajó (4), felújítása kevés anyagi
ľáfordítással megoldható' A helyiség rendeltetésszeľii használatľa alkalmas.

A helyiségre 2 db bérbevételi kérelem érkezett.

A R&G INKCOM Kft. (Cg: 01-09-906855; székhely: 1081 Budapest, Népszínház u.59.; képviseli:
Benayan Tariq Hussein Muflih ügyvezető) bérbevételi kérelmet nyrĺjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség számítógép értékesítés, szervizelés és műszaki cikkek árusíĹása céIjára t<irténő bérbevétele
kgpcsán. A szĹikséges iľatok becsatolásra kerültek. A kérelmező bérleti díj aján|ata:45.000,- Ft/hó +

Afďhó.

A Kovács R.BAU Kft. (Cg.: 06-09-020059; székhely: 6765 Csengele, Tanya 730.; képviseli: Kovács
Sándor igyvezetó) szintén bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kfĺhez a fenti helyiség
élelmiszeľ-, vegyeskereskedés szeszárusítással tevékenység cé|jára történő bérbevétele kapcsán. A
szükséges iratok becsatolásra kerĹiltek. A kérelmező bérleti díj aján|ata:65.000,. Ft/hó + Afa.

A benyújtott iratok a|Ąán megállapítható, hogy akére|mezők a nemzeti vagyonról szó|ó 20II' évi
CXCVI. torvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áłthatő szervezetnek minősülnek.

il. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshozbérbeadőidöntés szükséges, amely indokolja a jelen előteľjesztést.

III. TényállásÍ adatok

A vízőra nélkĹili helyiség után az onkormányzat kozös költségfizetési kotelezettsége:

16.520.. Ft/hó + Áfa.

A 35Iulo/N6 hrsz-ű, 59 m2 alapterületű, utcai bejáratű, földszinti nem lakás célú helyiségnek az

ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült forgalmi értékę: 1'0.136.000'. Ft. A bérleti díj

megá||apítása a nyilvántartáłsi éľték 100 ?o-ának figyelembe vételével kerül megállapításra. A
helyiségben végezni kívánt számítőgép énékesítés, szervizelés és műszaki cikkek árusítása

tgvékenységhez tartozó bérleti díjszorző 8 7o, äzäz a számított bérleti díj összege: 67.573,. Fťhó +
Afa.

Az éIelmiszer, vegyeskereskedés szęszárusítźlssal tevékenységhez tartoző bérleti díjszorzó 70 vo, azaz

aszámítottbérleti díj cisszege: 84.467,. Ft/hó + Afa.
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Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Kovács R.BAU Kft. ľészére élelmiszeľ.,
vegyeskeľeskedés szeszárusítással céljára, hatźrozaĹ|an időre 30 napos felmondási idő kikotésével,
84.467,- Ft/hó + Áfa béľletĺ + kozüzemi- és külön szolgáltatási díjak ö.s"egen.

Nem javasoljuk a helyiség bérbeadását az R&G INKCOM KÍt részére.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk az üľesen álló helyiség magasabb bérleti díj ajánlatot adó Kovács R.BÁ,U Kft kéľelmező
részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezi az
tnkormányzat kozös költség fizetési teľhét, azon felül plusz bevételt is jelônt. Amennyiben nem adja
bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta közös kĺiltségfizetési kötelezettsége
keletkezik, továbbá a jelenleg jó műszaki állapotú helyiség a kihasználatlanság ideje alatt műszakilag
folyamatosan romlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja a f0I3. évre tervęzett bérleti díj bevételi
e| őir ány zat telj e sii lé sét.

A helyiség béľbeadása pénztigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályĺ ktirnyezet

Az Önkormáłnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá,|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirol
sző|ő 35/f013. (VI. 20.) számú, Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatáÍozoĹt feladat- és hatáskor megosztás szerint _
onkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot jogosítja fel.

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

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 35tfo13. (vI. f0) számú Budapest Józsefváľos onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése

alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti ddának mértékéľől a béľlő kiválasztása során kell
megállapodni. Amenny\ben az Önkormányzat részérő| történik az aján|attétel, a helyiség béľleti

díjának mértékét a Kt. hatrározaÍálban megállapított béľleti díjak a|apján kell meghatározni' A
hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akoľ a képviselő-testtileti határozatban

foglaltaktó| csak akkor térhet el, ha a kérelmezobér|eti díj ajánlatot tett.

A 248/2OI3. (vI' 1'9,) számű Képviselo{estület határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a

helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktualizált

bekciltözhető forgalmi érték szo|gáll. A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj meghatározása, amely a|apján a számítógép értékesítés, szervize|és és miĺszaki

cikkek árusítása tevékenységhez tartozó béľleti díjszorzó 8 7o, 4z élelmiszeľ és vegyeskereskedés

szęszárusítálssal tevékenységhez tartoző szorzó I0 vo

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlő a bérleti szerzodés megkötését mege|ózően

koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint

a 17. $ (4)bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatkozata|áími.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdá'lkodási és Pénzügyi Bizottsági hatátrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:



I.) nem jórul hozzłi a Budapest VIII., 35101/0lN6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Buđapest vI[., Népszínház u 49' szám alatt található, 59 m2 alapterületű, üres, clnkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához az R&G INKcoM
Kft. részére.

f.) hozzĺijórul a Budapest VIII.' 35101l0lV6 he|yrajzi számon nyilvántartott, teÍmészetben a
Budapest YI[., Népsánház a 49. szám a|att ta|ál|ható, 59 m2 alapterĺiletű, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáthozhatározat\an időre, 30
napos felmondási idő kikötésével a Kovács R.BAU Kft. részére, élelmiszęľ-, vegyeskereskedés
szeszátusítźlssal céljára, 84.467,. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak
összegen.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában áů|ó nem lakás
cé|jáła szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefváľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I7 . $ (4) bekezdése alapj án közjegyző e|őtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|á'ír ásá,'t vállalj a a leendő bérlo.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. november 4.
A dtintés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 2013. október 18'

hirdetotáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
Ügyvezető igazgatő
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