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Tisztelt Y tlrosgazdá'lkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. E|őzmény

Az Önkormtnyzat tulajdonát képező Budapest Wil., 34973l0lNt he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil., József u. 38. szám alatti,32 mf alapterülettĺ, utcai, füldszinti nem
lakás célú helyiség bérlője volt a VGF.EU Kft. af0|0. március 01. napján kelt,2012. december 31-ig
érvényes hatźrozott idejű béľleti szerződés a|ap1źn. A helyiséget úz|et és műhely (víz-, gáz-, fütés-,
légkondicionáló szeľelés) céljára haszĺá|ta a volt béľlő, és jelenleg is a birtokábantartja. A helyiség
bérbevételekoľ 4 8. 7 5 0,- Ft óvadékot ťlzętętt.

A helyiség az ingat|an-nyi|váĺtartźls adatai szerint üzletlakás besorolású volt, amely a|apjáĺ a bérlęti
szęrzodés meghosszabbitásźtva| kapcsolatos döntés meghozatalára nem kerülhetett Sor, mivel a béľleti
szerződés kozjegyző előtt tett kötelezettségvállaló nyilatkozattal történő kiegészítése nem volt
lehetséges. Az iz|ęt|akás funkciójának ingatlan-nyilvántartásban tĺjľténó rendezése érdekében a
Kisfalu Kft. a Yźtrosgazďźtlkodási és Pénzügyi Bizottság 70Iĺ20I3. (VI. 17.) számíhatározata a|apjáĺ
intézkedett a funkció átvezetésę érdekében. A Földhivatal a benyújtott iratok a|apján a megnevezést
helyiségľe módosította.

A Kisfalu Kft. a béľleti jogviszony lejáľta előtt fe|hívta abér|ő figyelmét arra,|logy bérleti szerződése
Iejár.

A VGF.EU Kft. (cégiegyzékszám:01.09-918307; székhely: 1146 Budapest, Abonyi v 3la. fszt. 3.;

képviseli:Koľpos István ĺigyvezető) kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, a fenti címęn lévő helyiség
továbbiakban raktárként történő béľlésének ügyében. A volt béľlőnek ezt követően folyamatos
hasznáIati díj elmaradása volt, ennek teljesítéséľe felhívtuk figyelmét és kértük a hátralék
kiegyenlítését. Elmondása szerint anehéz gazdaságihe|yzet, a szoIgá|tatő tevékenységének drasztikus
visszaesése miatt nem tudja határidőben teljesíteni a fizetési kötelezettségeit, de a helyiséget szeretné a
továbbiakban is bérelĺri változat|an feltételekkel, és ahogy tudja teljesíti fizetési kötelezettségeit.

A kéľelmező anemzeti vagyonľól szó|ó20|1. éviCXCVI. toľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint
át|áthatő szerv ezetnek minősül.

il. Beteľjesztés ĺndoka

Ú.1 rcĺetĺiogviszony létesítéséhez béľbeadói döntés sztikséges, amely indokolja a jelen előterjesaést.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi ĺettő használati díj : 14.97 7 .. Ftĺhó.

Avizőrts helyiségľe az Önkormányzatkozos ktiltség fizetésikötelezettsége: 5.600.- Fťhó.

A Kisfalu Kft Díjbeszedő Csopoľtjának nyilvántaľtása szerint a bérlőnek 2013. októbeľ 3l. napjáig
(nem egészen2 hav|) 39.656,- Ft használati đij tartoztsa van. Az előterjesztés idopontj ában az október
hónap még konyvelésileg ĺemIezárt hónap.



A Grifton Pľopeľty Kft. 2013. október 04-i értékbecslése szeńnt a 34973l0lV1 hrsz-tl,32tŕ
alapterĺiletű, utcai bejźratű, ťoldszinti helyiség becsült értéke: 5.100.000'- Ft. A helyiségb9nvégezni
kívánt tevékenységhęz tartoző (raktáľ) 6 oÁ-os szorzőva| számitott bérleti díj : 25.500.- Ft + Afa.

Az opten Cégtárból sztrmaző cégkivonat szerint atársaságellen 2010. ápľilis 06-ánaz (APEH) NAV
végrehajtást rendelt el, amely végrehajtás Iezártsára még nem került sor. Táľsasági adó bevallási
kötelezettségének a cég rendben eleget tesz, méľleg- és eredménykimutatás adatai a|źtámasnják a
kérelemben előadottakat, gazdá|kodási mutatói 2010-től folyamatosan lerom|ottak. Az értékesítés
nettó árbevétele 2010-ben 7.740e Ft,20l1.bęn 3.764 e Ft,20l2-beĺ 2.249e Ft' mérlegszęnnti
cľctlĺnéuye 201O-bęrl 302c Ft' 2011-berr -2.118e FL,20l2-ben -I.2I4e Ft, saját tőkéje 201O-berr -558e
Ft, 201 I -ben -2.67 6e Ft, 2012-ben -3.899e Ft.

rv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiségre tĘ bérlęti jogviszony létesítését a VGF.EU Kft-vęl,
ra|<tátozás cé|jára,határozott idore 2018. december 31. napjáig, az áIta|a ajánlott és a számitott bérleti
díj összege közötti 20.000,- Ft/hó + Afa bérleti-, konizemi- és ktilönszolgá|tatási díjak összegen,
amennyiben akére|mező a béľ|eti szerződés megkötése e|őtt a fennálló díjhźtra|ékát kiegyenlítette'

V. A dłintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség újbóli bérbeadását a VGF.EU Kft. részére, mivel a helyiség haszĺá|atćnak
folytonossága az onkormányzat szĺlmára bevételi forrást jelent, fedezi a közĺjs költség ťlzetésí
kĺjtelęzettséget és plusz jövedelmet is termel. A bérleti díj tĺsszegének megállapításéłt az á|tala ajfuiott
és a számitott bérleti díj összege közötti összegen javasoljuk' tekintve, hogy azt az összeget
vélelmezhetően még hajlandó |esz megťlzetni. Amennyiben a helyiség biľtokbavéte]ľe kerülne az
onkormányzatot közös költség ťrzetési kötelezettség terheli, a helyiség á||apota romlik, és fennállhat
arľrak a veszélye is, hogy a helyiséget illetéktelenek feltĺirik, akik kiköltöztetése az őnkormányzatra
kiilön kiadást ľó.

A döntés pénnlgyifedezetet nem igényel.

A határozati javaslat elfogadása pozitívaĺ befolyásolja a f0I3. évre tervezett bérleti díj bevételi
e|óir ány zat te lj e sü lését.

VI. Jogszabályi kłiľnyezet ismertetése

Az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó nem |akás céIjtra szo|gtiő helyiségek bérbeađásának feltételeiről
sző|ó 3512013' (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormanyzati renďe|et (továbbiakban:
Renđelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott fe|adat- és hatásk<ir megosztás szerint -
önkormányzati béľbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot jogosítja fel.

A béľleti díj megállapítása 24812013. (vI. I9.) szźmű Képviselő{esttileti határozat (továbbiakban:
Képviselő-testtileti hatźlrozat) szerint töľténik. A Képviselő-testíilet határozat 7. poĺtja a|apján a

helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt' más határozata szęrint aktua|izáůt
beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál' A Képviselő-testiileti határozat [I. fejezet 8. a.) pontja
értelmében, a helyiségben végezni kívánt tevékenység ťrgyelembevételével töľténik a béľleti díj
meghattrozása,araktározásitevékenységheztartozőszorzó6oÁ.

A renđelet 17. $ (3) bekezdése értelmében a szerzódést akkoľ lehet'megkötni, ha a bérlő e rendeletben,
valamint a bérbeadó döntésében foglalt fizetési kötelezettségét az onkonĺlányzattal, vagyonkezelővel'
vagy a béľbeadó szewęzette| szemben teljesítette, és az onkormźnyzatta|, vagyonkezelővel, vagy a
bérbeadó szervezette| szemben semmilyen helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal összefi'iggő
Lejárt tartozćlsa nincs, annak teljesítését hitelt érdem|ően igazo|ta.

A ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelozően koteles a

bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A 17. $ (4)

bekezdése a|apján a bérlő a béľleti szerződés megkötését követően közjegyző előtt egyoldalťl
kcitelezettségvállalásíĺyí|atkozatotkellaláírnia.

Fentiek a|apjén kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeađásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.



l.)

2.)

Hatírozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsági hatźrozat:

hozzájárul a Budapest vIJl., 34973l0/N1 he|yrajzi számon nyilvĺántartott, természetben a
Budapest Uil., József u. 38. szőm alatt ta|tihatő,32m" a|apterületű' önkormányzati tulajdonú,
utcai bejaĺatu, füldszinti helyiség újbóli bérbeadásához hatźtrozott időľe 2018. decembeľ 3l.
napjáíg, a VGF.EU Kft. részére , rakározás cé|jfua,2o.000,- Ft/hó + Áfa bertetĺ-, közüzemi és
kĺilönszolgáltatási díjak összegen' amennyiben a kérelmező ehatźrozatről szóló éľtesítést kovető 8

napon belül a fennálló díjhátralékát kiegyenlítette.

a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źú|ő nem lakás
cé|jźlra szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźlmu Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17 , $ (a) bekezdése alapj źn közjegyző e|őtt egyo|dalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat altúĺását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. november 18.
A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslata a kozzététe|mődjára

nem indokolt

Budapest, 2013. október 29.

hiľdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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