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ELOTERJESZTES
A Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20 1 3. decembeľ i 6-i ülésére

Táľgy: J&AMANDA Kft. új béľleti jogviszony létesítéséľe vonatkozó kéľelme a Budapest
VIII. keľület, Rezső tér 8. szám alatti tinkoľmányzati tulajdonr'i helyiség
vonatkozásában

Előteľjesző: Kisfalu Kft, Kovács ottó i'igyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika és Rozgonyi Mariann ľefeľensek
A napiľendet nyilvános iilésen lehet tárgyalni
A döntés elfo gadásah oz e gy szeru szav azattobb sé g szüksé ge s

Tisztelt Y árosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottságl.

I. Előzmény

Az onkormányzat tulajdonát képező Budapest W[., 38686l0lV7 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Rezső téľ 8. szám alatti, |'6 m2 alapteľületű, utcai, ftildszinti nem
lakás célú helyiség bérlője volt a J&AMANDA Kft. a 20|I. november 02. napján kelt 20|6.
december 31-ig éľvényes határozott idejtĺ bérleti szerződés a|apján. A helyiséget vegyeskeľeskedés
(szeszesital árusítással) cé|jára haszná|ja a volt bérlő, és jelenleg is a birtokában tartja. A helyiség
bérbevételek or 63 '7 50,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzętętt.

A J&AMANDA Kft. bérleti szerzodését a béľleti díj és a hozzá kapcsolódó konizemi đíjak nem
ťlzetése miatt 2013. július 31. napjára felmondtuk. A béľleti jogviszony felmondásakor a béľlo
héúra|éka 47.42f,- Ft bérleti díj és I.392,- Ft késedelmi kamat volt. A hátralék beszedése, valamint a
helyiség kitiľítése éľdekében végrehajtási eljárás indult. A volt bérlő a helyiségre vonatkozó,
végrehajtási eljárásban bejelentett teljes hátľalékát kiegyenlítette, a behajtásra vonatkozó e|járás, a
végrehajtási kciltség befizetésę nélki'il megszűnt. A helyiség kiürítésére végrehajtási eljáľás
folyamatban van.

A J&AMANDA Kft. (cégegyzékszám: 0I-09-93673I; székhely: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 9. 3, 2.;
képviseli: Zsova Krisztián ügyvezető) kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, a fenti címen lévő
helyiség bérleti jogviszonyának visszaállítása ügyében. Kéri a béľleti szerződés újbóli megkötését
vá|tozatlan feltételekkel, és,tevékenységľe. A kérelméhez csatolt cégkivonat tanúsága szerint a
J&AMANDA Kft. ellen a NAV 2012. novembeľ 10. napjan végľehajtási eljarást kezdeményezeÍt. A
végrehajtási eljárás megszíĺnéséro| a kéľelmező semmilyen iratot nem nyújtott be Társaságunkhoz.

Azugy előzményéheztartozik, hogy a társasház201'2nyaránpanasz bejelentésselélt a J&AMANDA
Kft' ellen, hogy engedély nélktil ľeklámtáblát helyezett ki, aziz|et nyitva tartásźlva| és mrĺködésével
sem értettek egyet, továbbá séręlnezték, hogy az uz|et e|ott zajongás van az esti óľákban' A Kisfalu
Kft. ÖnkormányzatiHźnkeze|o Irodája á|ta|tartott helyszíni szemle során megállapításra került, hogy
a helyiséget a bér|ő rendeltetésszeríien a bérleti szeľzĺĺdésben foglalt tevékenységľe használja' A
bérleti jogviszony felmondástra okot adó körülmény ekkor még nem állt fenn.

Hét tulajdonos birtokvédelmi eljárást indított a bér|ó ellen, amelyben Budapest Főváľos X. Keľületi
Kőbányai onkormányzat Polgármesteri Hivatal Hatósági kodája w29j4lIl2013lxxD(' szétmll
hatttrozatt:ůian e|marasńa|ta a J&AMANDA Kft.t a ttrsashźn engedélye nélktil kihelyezett
reklámtáblák és fenyľeklám kihelyezése miatt, valamint kĺjtelezte a céget az ęrędeti áL|apot
helyreállítására.

A kérelmező anemzeti vagyonról sző|ő f0I1. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja szeľint
áLtlźLthatő szeľvezetnek m in ő sü l .

IL Beterjesztés ĺndoka



Uj bérleti jogviszony létesítéséhęz bérbeadói döntés sziikséges, amely indoko|ja a je|en előteľjesztést.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi nettőhasznźllati díj: 18.670"- F.ťhó + Áfa.

Avízőrás helyiségľe az onkormányzatközos kciltség fizetési kötelęZettsége: 2.400.- Ft/hó.

A Kisfalu Kft Díjbeszedő Csopoľtjának nyilváĺtartása szerint a használónak a keľületben lévő négy
helyiségéľe (Bp. Vlll. Baross u.80.; Józseťu. 15-17.; Rezso tér 8.; Vas u. I4.)f0I3, november.30.
napjáig ĺisszesen 123.525,-Fttartozása van, ami egy havi hasznźńati díjának megfelelő összeg, ezen
felÍil a kiüľítésre vonatkozó végrehajtási e|járás folyományaként f2I.349,. Ft végrehajtási költség
tartozása ál1 fenn. A további hátľalék behajtásáľa új végrehajtási eljáľás keretében van lehetoség'
amelynek megindítására, a költségek csökkentése érdekében, a kiiirítési eljárás |ezźlrását követően
kerül soľ.

Az Ingat|an-vagyonkataszter nyilvántartása szęint a 38686lolN7 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű, utcai
bejtlratu, földszinti helyiség becsült éľtéke: 2.846.000'- Ft. A helyiségben végezní kívánt élelmíszer
kiskereskedelem szeszęSital áruSítással tevékęnységbez tartoző 10 %-os szorzőval számított havi
bérleti díj: 23.7|7,- Ft + Afa',

Az opten Cégtárbő| származo cégkivonat szęrint a társaság ę||ęn 2012. novęmber iO-én a NAV
végľehajtást ľendelt el, amely végľehajtás Iezárására még nem került sor. Társasági adó bevallásí
kötelezettségének a cég ľendben eleget tesz. Az értékesítés nettó arbevétele 2010-ben 18.658 eFt,
201l-ben 48.763 eFt,20|2-bęn 96.965 eFt, mérleg szeńntí eredménye 2010-ben -55 eFt, 201l-ben
2.849 eFt, Zllf-ben -45 eFt, saját tőkéje 2010-ben 445 eFt, 2011-ben 3.344 eFt,
20l2-beĺ3.298 eFt".

Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiségre új bérleti jogviszony létesítését a J&AMANDA Kft-vel,
vegyęS kereskedés (szeszesital árusítással) iz|et céIjára' mivel lakossági panasz érkezett rá, továbbá
azért sem javasoljuk a szerzőđéskötést, meľt a cégnek díjhátľaléka ál1 fenn.

V. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A helyiség kiürítése ltán az onkormányzatnak kozös kĺiltség fizetési kötelezettsége keletkezik,
q?onban a helyiség elhelyezkedésébol adódóan könnyen kiadható, igy egy újbóli bérbeadássa| az
onkormányzatnak ismét bérleti díj bevétele kęletkęzik.

A döntés pénnjgyifedezetet nem igényel.

A hatérozati javaslat elfogadásával az onkormányzatnak a 2014. évben a bérleti díj bevétele nem
csökken, tekintve, hogy a kiürítésig a jogcím nélktili használó használati dijat ťlzet, melyet vagy
önként teljesít vagy a végrehajtási eljárás keretén belül behajtásra keríil.

VI. Jogszabálý köľnyezet ismeľtetése

Az onkományzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szőIő 3512013. (VI. 20.) számí Budapest Józsefuáľos onkormányzati renďe|et (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a ľęndelętbęn meghatározott fę|adat- és hatáskör megosztás szerint -
önkoľmányzati bérbeadói döntésľe aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 34' $ b) pontja értelmében, amennyiben a felmondást követően, a bérleti jogviszony
megszűnése után a bérlő megsztinteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmerült
valamennyi költséget ľendezi a bérbeadónak, abér|ő kérésére az iĄ béľ|etijogviszony |étrehozásárő| a
bérbeadó szervezet javas|ata a|apján a hatáskĺjrrel rendelkező bizottság jogosult döntení.

A béľIeti díj megállapítása 248120|3. (VI. 19.) szźtmű Képviselő-testĺileti határozat (továbbiakban:
Képviselő-testĺileti hatźlrozat) szerint töľténik. A Képviselő-testĺilet hatáĺozat 7. pontja a|apjźn a
helyiségbér a|apjfu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint a|łlla|iztit
beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál. A Képviselő-testÍileti határozat II. fejezet 8. a.) pontja
éľtelmében, a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a béľleti díj
meghatátozása, az élelmiszeľ kiskeľeskedelem szeszesital árusítással tevékenységhez tartozó szorzó
r0%.



A rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján a bérlő a béľleti szerződés megkötését megeIőzően koteles a
béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo tisszeget óvadékként megfizetni. A 17. s (4)
bekezdése alapján a bérlő a bérleti szerződés megkötését követoen kozjegyzó előtt egyoldalú
kĺitelęzęttségvállalási nyilatkozatot kell aĺáírnia.

Fentíek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség újbóli bérbeadásával kapcsolatos
dĺjntését meghozni szíveskedjen.

Httározatijavaslat

év. (.. . hó. . . . n ap) . számu Y źlr o s gazdźl lkodás i é s Pénzü gyi B i zotts ági |latźtt o zat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hozzá a Budapest VIII.,
38686ĺ0lN7 he|ytajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Rezső téľ 8. szám alatt
talá|ható, 16 m2 a|apteľületű, onkormányzatí tulajdonri, utcai bejáratu, foldszinti helyiség újbóli
bérbeadásához a J&AMANDA Kft. részére.

Felelős : Kisfalu Kft , ugyv ezető igazgatőja
Határidó: 2013. dęcęmbęr 23.
A döntés végľehajtását végző szervezeti erység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslata akozzététe| módjára

b
Kovács Ottó

ugyvezető ígazgatő

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. decembeľ 6.
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