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I. Előzmények

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóczi út 53. szźlm a|atti,34640t0tV3
hľsz-ú,utcai bejáratu,68 m2 ftjldszinti és 57 m2 pinceszinti, <isszesen 125 m2 alapterĹiletrĺ nem lakás
célúhelyiség, amely azingat|arl-nyilvrántaľtásban üzlet besoľolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormźnyzatíHź.zkezęIőIrodája a fenti helyiséget 2012. november 15-én vette
biľtokba. A biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség megfelelő állapotu, (4)
besorolású, ľendeltetésszerű haszná|atra alkalmas.

A KzuKzuVINo Kft. (székhely: 1102 Budapest, Koľponai u.20.; cég1egyzékszálm: 0I-09-9552|6;
képviseli: dr. Shaban Hesham) bérbevételikéľelmet nyrijtott be a Kisfalu Kft-hez, vegyes

kereskedés (szeszesital aľusítás nélkül), új és használt ruhanemiĺ, valamint műszaki cikkek iĺrusítása
cé|jaru. A kéľelemhez szÍikségesiľatok becsatolásra keľültek.

Bérleti díj Ąáľna.a 100.000,- Ft/hó

+

Afa.

A benyújtott iľatok a|apjan megállapítható, hogy akételmęző anemzeti vagyonľól szóló 20II. évi
CXCVL törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szewezetnek minősül.
II. A beterjesztés indokolása

A

nem lakás célúhelyiség bérbeadáshoz bérbeadői döntés sztfüséges, amely indokolja a jelen

előterjesztést.

III. Tényállásĺ adatok

Avízóranélktiti helyiségre az onkoľmźnyzatktjzös költségťrzetési k<jtelezettsége: 44.408,. Ft/hó.

A Gľifton Propeľty Kft.

j*'q

|4-én készĹilt és20|3. októbeľ |4-én aktua|izáLt éľtékbecslése
szerint a34640l0lN3 |lrsz-Íl, |25 m" alapteľületű, utcai bejźttattĺ, ftildszinti és pinceszinti nem lakás
célúhelyiség foľgalmi éľtéke:20.000.000'. F.t.
2013.

A

kérelemľe tciľténő béľbeadás esetén, a kereskedelmi tevékenységhez tartoző bérleti đíj
szotző
8 %o, az így számított havi nettó bérleti díj 133.333,- Ft.

onkoľmányzatí érdekbő| a 25 MFt forgalmi értéketel nem éľőhelyiség esetében, amennyiben a
helyiség legalább 12, legfeljebb 24 hónapja nem keľült bérbeadás útjĺĺnhasznosításra, a bérleti díj
30 %.ka| csĺjkkenthető. A csökkentett havi nettó bérleti díj 93 .333 Ft
'IV. Diintés taľtalmának ľészletesĺsmeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a KRIKRIVINO Kft. részére'vegyes kereskedés, új és
hasznéit ruhanemú, valamint műszaki cikkek iírusítása cé|jára, a kéreLmezÍĺá|tal megajánlott
100.000,- Ft/hó + Áfa bérleti-,kozuzemi és külĺjnszo|gáItatási díjak összegen.
Javasoljuk a kérelmező źita| megajánlott ĺisszeg elfogadását' tekintette| arra, hogy az magasabb
ĺisszeg' mint a csökkentett bérleti díj. A 30 %-os cs<ikkentés nem indokolt a helyiség kedvező
elhelyezkedésére és jó állapotara.

V. A diintés céIja' pénziig;ri hatása
kŕiltségét,és plusz
A mięlőbbi bérbe acĺásából befolyó bérlęti clíj feĺleznéaz onkormányr,at kĺĺzĺĺs
źilaga
nem romlana.
karbantartaná,
annak
a
helyiséget
bevétele is származna, tovttbbtĺ a béľlőjelölt
A bérbevételikérelem térgyalźsźnakidőpontj ttban a helyiség egy éve tiresen á11. Amennyiben nem
adja bérbe a helyiséget az onkormiínyzat, kiadásként továbbľa is közös költség fizetési
kötelezettség terheli.

Az opten Cég!ár tanúsága szerint

a tarsaság ellen végĺehajtási-, csőd- és felszźtmolási eljaľás nincs
folyamatban, taľsasági adó bevallási kötelezettségének rendben eleget tett.

A döntés pénziigyi fędezetet

nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolja a2013. évre teruezett bérleti díj bevételi
előir źnyzat telj esülé s ét.

VI. Jogszabályi kiirnyezet ĺsmeńetése

Az

Önkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céIjźraszolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.) szźtmű rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmébena Kt. _ a
rendeletben meghatźtrozott feladat- és hatáskör megosńás szennt _ önkormányzati bérbeadói
döntésre a Y átosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek béľletéľe,valamint az eliđegenítéstikrevonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (l) bekezdése értelmébena felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az

onkormányzat tu\ajdonában álló nem takás cé|jára szo|gáLő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35l2O13. (VI. 20.) szźrĺÍ,lBudapestJózsefuaľos onkormĺányzatircndelet 14. $ (1)
bekezdése alapjźtn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti đíjanakmértékéľőla bér|ő kiválasztása
sorĺínkell megállapodni. Amennyiben az onkoľmétnyzatrészérőItöľténik az ajáriattétel, a helyiség
béľletidíjának méľtékéta Képviselő-testület hatźľozatźtbanmegállapított bérleti díjak alapjan kell

meghatarozni. A hatáskörrel ľendelkező bízottsźrya bérbeadói döntés megllozatalakor a képviselőtesttileti hatáĺozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajáĺ|atot tett. A
Képviselő-testület hattrozatźnak II. fejezet 7. pontja énelmében a helyiségbéralapjául a
helyiségeknek a jelen hatźÍozat és a Kt. más hataľozata szennt akna|izáIt bekölttjzhető forgalmi
éľtékszolgál.

A Kt

hatĺáľozat 5. p) pontja alapján, ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban) tcibbfele tevékenységet
végeznek, a bérleti díj megállapitásźná| azt a tevékenységetkell figyelembe venni, amelynek
alapjan a 8. pont szerinti magasabb béľletidíj igényelhető.

A helyiségben végezni kívant tevékenységfigyelembevételéveltöľténik a bérleti díj meghatźlrozása,
a

kereskedelmi tevékenységhez tarhoző szorző 8

%o.

A nettó 25 MFt forgalmi

éľtéketel nem érő,|ega|ább 12, de legfeljebb }4hőnapjanem hasznosított
helyiség esetében a bérleti díj ĺinkoľmányzati éľdekből 30 %-ka| csökkenthető.

A Rendelet

14. $ (2) bekezdés alapjźn a leendő béľlő a bérleti szeruődés megkötését megelőzóen
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdés alapjan kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá|Ialási nyilatkozat

a|áími.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Vĺírosgazdrálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
béľbeadásával kapcsolatos döntését meghomi szíveskedj en.
Határozati javaslat
év. (...hó....nap). szźlmtĺVráľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

|,) hozzóiárul a Budapest VIII., 34640l0lU3 heIyrajzí számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest vlil.' Rákóczi út 53. szálm a|attta|źlhatő,If5 m" alapteriilehĺ, iires, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejaľatu Íiĺldszintiés pinceszinti helyiség bérbeadásĺáhozhatźxozott időre 2018.
december 31. napjáig, a KRIKRIVINO I(Ít. részére'vegyes keľeskedés, új és használt
ľuhanemű, valamint műszaki cikkek árusítása cé|jáĺa,100.000,- Ft/hó + Afa bérleti-,kozuzemi
és kül<ĺnszo|gá|tatási díj ak

ö

sszegen.

2.) abér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában

ál1ó nem lakás

céIjara szolgálő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) szétm,ű Budapest
Józsefuĺírosi onkoľmźnyzatirendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése a|apjan kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|áírásźtvźilaljaaleendőbérlő.

Felelős:

Kisfalu Kft Ĺigyvezeto igazgatő
Hatĺáľidő: 20|3. december 02.
A dcjntés végrehajtásátvégzo szewezeti egység: Kisfalu K-ft
A lakosság széles kĺjrétérintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjźra
hirdetőtab1an
honlapon
nem indokolt
Budapest, 2013. november 14.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezeto igazgatő
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