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Táľgy: J&AMAI\DA Kft. új béľleti jogviszony létesítéséľe vonatkozó kére|me a Budapest
vlu. kel.iilet, Baľoss u. 80. szánr alatti önkoľmányzati tulajdonrń helyiség
vonatkozásában

Előterjesző: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika és Rozgonyi Mariann ľeferensek
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A dönté s elfo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb s é g szü ks é ge s

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmény

Az onkormányzat tulajdonát képező Budapest Uil., 3525fl0lN7 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Baľoss u. 80. szám alattí, 47 m2 alapteľületrĺ, utcai, füldszinti nem
lakás célú helyiség bérlője volt a J&AMANDA Kft. a f0I2, mtĘus f5. napján kelt, és a2013. február
6-án tevékenységi kör bővítésę miatt módositott, 2017. december 31-ig éľvényes határozott idejű
bérleti szerzodés a|ap1án, A helyiséget zöldség-gyümölcs iz|et (szeszesital árusítással) céljára vettę
bérbe a volt bérlő, és jelenleg is a biľtokában tartja. A helyiség bérbevételekor 174.070,- Ft, a

módosításakor 188.575,- Ft, összesen 362.645,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzetett.

A J&AMANDA Kft. bérleti szerződését a béľleti díj és a hozzá kapcsolódó közüzemi díjak nem
f,rzętése miatt 2013. július 31 . napjáĺa felmondtuk. A bérleti jogviszony felmondásakor a béľlo
hátraIéka243.544,- Ft bérleti díj,7.929,-Ft szemészállítási đíj és 6.967,- Ft késedelmi kamat volt. A
hátra|ék beszedése, valamint a helyiség kiüľítése éľdekében végľehajtási eljárás indult. A vo|t bérlő a
helyiségre vonatkozó, végrehajtási eljáľásban bejelentett teljes hátralékát kiegyenlítette, a behajtásra
vonatkozó e|járás, avégrehajtási koltség beťrzetése nélktil megsztĺnt. A helyiség kiürítésére vonatkozó
végrehajtási eljáĺás folyamatban van.

A J&AMANDA Kft. (cég1egyzékszám: 0i-09-93673|; székhely: 1085 Budapest, Rökk Sz.u.9.3.2.;
képviseli: Zsova Kľisztián ügyvezető) kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, a fenti címen lévő
helyiség bérleti jogviszonyának visszaállítása ügyében. Kéri a bérleti szerzódés újbóli megkötését
vá|tozat|an tevékenységre és feltételekkel. A kérelméhez csatolt cégkivonat taĺűsźęa szęint a
J&AMANDA Kft. ęllen a NAV 2012. november 10' napján végľehajtási eljárást kezdeményezett. A
végľehajtási eljáľás megszűnéséről a kéľelmező semmilyen iratot nem nýjtott be Társaságunkhoz, és

nem nyilatkozott.

Azugy előzményéheztartozik, hogy a társasház}}I2 nyaráĺ panasz bejelentéssel élt a J&AMANDA
Kft' ellen, hogy a társasház szeméttaľolójába helyezi el a zĺildség-gyümölcs üzletből szźtrmaző
hullađékot, amelynek kellemetlen szaga van' Felszólítottuk a volt bérlőt, hogy szerezzen be külön
tárolóedéný, és az enől szóló szeľződést Társaságunknál mutassa be, ennek azonban nem tett eleget.

Levelünkben felhívtuk a figyelmét, hogy amennyiben ennek nem tesz eleget a bérleti jogviszonya
rendkívüli felmondással megszüntethető, Ezęn tul, folyamatosan panasz érkezík az onkormányzathoz
aľra vonatkozőan,hogĺa helyiség e|ott a közterĺileten nagy tömeg itat'ozik.

A kéľelmező a nemzeti vagyonról sző|ó 20I l. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1' pontja szerint
át|áthatő szeľvezetnek m inő s ti l.

il. Beteľjesztés indoka

Úi ueľletĺ iogviszony létesítéséhez béľbeadói döntés szükséges, amely indokolja a jelen előteľjesztést.

III. Tényál|ĺĺsĺ adatok



Jelenlegi nettó használati díj: 95.183.- Ft /hó + Afa.

Avizőrás helyiségľe az onkormányzatkozos kĺiltség fizetési kĺjtelezettsége 9.520.-FtJhő.

A Kisfalu Kft Díjbeszedo Csopoľtjának nyilvántartása szerint a hasznźiőnak a kerületben lévő négy
helyiségéľe (Buđapest VIII., Baross u. 80.; József u. 15-|7.; Rezső téľ 8.; Vas u. |4') 20|3' novembeľ
30. napjáig összesen 123.525,-Fttartozása van' ami ery havi hasznźiati díjának megfelelő összeg,
ezen felül a kiürítésre vonatkozó végrehajtási e|jźttás folyományaként 22I .349,- Ft végrehajtáSi költség
tartozása ál1 fenn. A további hátralék behajtására új végrehajtási eljárás keretében van lehetőség,
amelynek megindítására, a koltségek csökkentése érdekében, a kitirítési eljárás |ezárástłt követően
keľül sor.

Az Ingatlan-vagyonkataszter nyilvántaľtása szerint a 35f52lOlN7 Łlrsz-il, 32m2 a|apterülettĺ, utcai
bejáratú, földszinti helyiség becsiilt éľtéke: 11.079.000'- Ft. A helyiségben végemi kívánt élelmiszer
kiskeľeskedelem szeszesital áruSítással tevékenységhez tartoző 10 %-os szorzőva| számított havi
bérleti dij 9f .3f5.- Ft + AÍa.

Az opten Cégtárbő| származő cégkivonat szerint a társaság e||en 2012. november 10.én a NAV
végrehajtást rendęlt el, amely végrehajtás |ęzárására még nem került sor. Társasági adó bevallásí
kötelezettségének a cég rendben eleget tesz' Az éľtékesítés nettó arbevétele 20l0-ben 18.658 eFt,
201l-ben 48.763 eFt,20l2-bęn96.965 eFt, mérleg szerinti eredménye 2010-bęn -55 ęFt, 201l-ben
2.849 eFt, f012-ben -45 eFt, saját tőkéje 2010-ben 445 eFt, 2}|I-ben 3.344 eFt,
2}If-ben 3.298 ęFt.

IV. A dtintés tartalmĺĺnak ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiségre új bérleti jogviszony létesítését a J&AMANDA Kft-vęl,
zöldség.gyümölcs (szeszesital árusítással) iz|et cé|jára, mivel lakossági panasz érkęzetÍ, rá a szemét
elhelyezése miatt, amelyet felszólításunk ellenéľe sem rendezett a társasházza|, tovtlbbá azért sem
javasoljuk a szerzodéskötést, mert a cégnek díjhátraléka áll fenn.

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

A helyiség kiürítése után az onkormányzatnak közös költség fizetési kötęlezettsége keletkezik,
azonban a helyiség elhelyezkedéséből adódóan könnyen kiadható, igy egy újbóli béľbeadássa| az
onkormányzatĺak ismét bérleti díj bevétele keletkezik.

A döntés pénnjgyi fedezetet nem ígényel.

Ahatározati javaslat elfogadásával az onkormányzatnak a 2014. évben a bérleti díj bevétele nem
csökken, tekintve, hogy a kiiirítésig a jogcím nélkiili haszntiő használati dijat ťlzet, melyet vagy
önként teljesít vagy a végrehajtási eljaľás keľetén belül behajtásľa kerül.

\{I. Jogszabályi környezet ismertetése

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźńő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VI. 20.) szź.ľnú Budapest Józsefuźros onkormányzati ľendęlet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatáľozott fe|adat- és hatáskör megosztás szeľint _
önkormányzati béľbeadói đöntésre aYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bízottságot jogosítja fel.

A Rendelęt 34. $ b) pontja értelmében, amennyiben a felmondást követően, a bérleti jogviszony
megszűnése után a bérlő megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondássalkapcsolatban felmerült
valamennyi költséget ľendezi a béľbeadónak, a bérlő kéľésére azűjbér|etijogviszony |étręhoztsáró| a
béľbeadó szewezetjavas|ataa|apján ahatáskörľel rendelkező bizottságjogosult dönteni.

A béľleti díj megállapítása 24812013. (VI. |9.) számű Képviselő{esttileti hatáľozat (továbbiakban:
Képviselőtestiileti határozat) szerint töľténik. A Képviselő-testtilet határozat 7. pontja aIapjttn a
helyiségbér a|apjál| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatátozata szennt aktlla|izźit
beköltözhető forgalmi értéke szolgál. A Képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. a.) pontja
értelmében, a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj
meghatáĺozása, az élelmiszer kiskereskedelem szeszesital árusítással tevékenységhez i.artoző szorző
rc%.

A ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján a béľlő a béľleti szeľzodés megkötését megelozoen köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni. A 17. $ (4)



bekezdése a|apján a bérl'ő a bérleti szęrződés
kĺjtelezęttségvállalási nyilatkozatot kell aláírnia.

Fentięk a|apjáĺ kéľem a Tisztelt Bizottsźryot,
đontését meghozni szíveskedjen.

megkótéSét kĺjvetően kozjegyzó előtt egyoldalú

hogy a helyiség újbóli bérbeadásával kapcsolatos

Határozatijavaslat

év. (...hó...'nap)' számú Ytrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsági határozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem jórul hozzá a Budapest VI[.,
35f52ĺ0lN7 hetyrajzi számoĺ nyilvántartott, természetben a Budapest VI[., Baľoss u. 80. szám alatĺ
ta|tihatő, 47 m, alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, ťoldszinti helyiség újbóli
bérbeadásához a J&AMANDA Kft. részérę.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Határido: 2013. dęcember f3.
A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslataakozzététel módjára

nem indokolt hiľdetótáblán

Budapest, 2013. decembeľ 6.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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