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Tisztelt Y źrosgazdálkodási és Pénziigyi B izottság !

I. E|őzmények

Az Önkormtnyzat tulajdonát kepezi a Budapest vln., 35|36l0lĺN2 he|yrajzí számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 18. szám alatti,l5 m2 alapterületű, utcai bejáratű,
fiildszinti nem lakás célú helyiség, amely azingatlan-nyilvántartásban üzlet bęsorolású.

A helyiségre a SASSIN Kft. (székhely: 1084 Budapest, József u. 3I.; cégegyzékszźlm:01-09-8636f2;
képviseli: Feka Anikó) 20|2. szeptember 19-én kötött hatźrozott iđejíi,2013.július 3l-ig érvényes
bérleti szerződést aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság g75ĺfol2. (VII. 25.) száműhatározata
a|ap1án, amely szerint a bérleti szerződés nem hosszabbítható meg az onkormányzatta|ajdonźhan źl||ó

nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.) számtl
Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 29. $-a a|apján, hanem a bérleti jogviszony
meghosszabbítástra iranyuló kérelem esetén arrő| a Bizottság dönt: A Kft. a helyiséget szeszmentes
büfé céljara vette bérbe.

A SASSIN Kft' képviselője Feka Anikó kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft.hez, hogy a helyiséget a
béľlęti szerződés|ejárta után is bérelni kívźtnja'

A Kisfalu Kft' onkormányzati Házkeze|ő Iroda munkatársai á|ta| 20|3' augusztus 06-źn végzett
béľleménye||enőrzés megállapítoIta, hogy a béľlemény rendeltetésének megfelelően, szeszmentes
biiféként izeme|, továbbá a bér|ő ellen a működéssel kapcsolatosan az elmúlt egy éven beltil
semmilyen panasz nem érkezett.

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 115612013. (x. 21.) sztlműhatáĺozatábanhozzájáru|t a
Buđapest VIII., 35136/0ĺN2 helyrajzi számoĺ nyilvántartott, természetben a Budapest vlil.,
Szeľdahelyi u. 18. szám alatti,15 m2 a|apteľülettĺ, utcai bejáratú, füldszinti nem lakás 
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bérbeadásáhozhattrozatlan időľe,30 napos felmondási idővęl a SASSIN Kft. részérę, szeszmentes
büfé céljaľa, 9.000,- Ft/hó + Afa bérleti + könizemi- és ktitĺin szolgáltatási díjak összegen'

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdon ában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/f013, (VI. 20.) szźlmu Budapest
Józsefuáľosi Önkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelo
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjźn kozjegyző előtt egyolđalú
kötelezettségvállalásiĺy1|atkozataIákásátvá||a|jaabérlő.

A fenti bizottsági hatźtrozatrőI a Sassin Kft-t tértivevényes levélben értesítettük, amelyet 2013.
november 4-én átvett. A Sassin Kft. levelünk kézhezsĺételét követően kérelmezte, hogy az újbóli
közjegyzői okiratba foglalásától tekintsen eI a tulajdonos onkormtnyzat, tekintettel arra,hogy már
e gy szet közj e gy zi5i okirat ba f o g|a|tatta a b éľl eti szerződé st.

A helyiség újbóli bérbeadásáravonatkozó bérleti szerzőđést a Sassin Kft. nem kötötte meg.

A kérelmezó anemzeti vagyonról sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint
áttláthatő szerv ezetnek minősül.



II. A beterjesztés ĺndoka

A kőzjegyzői okiľattól töľténo eltekintéshez va|ő hozzájáru|ás bérbeadói döntést igényel, amely
indokolja a je|en előterjesztést.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi nęttőhasználatí díj előírás: 8.456,- Ft/hó + Áfa.

A'vizőranélkĺili helyiségľe az onkormányzat á|taIťlzetettüzemeltetési költség: 6.20|,- Ft/hó'.

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csoportjanak nyilvántartása szerint a Sassin Kft-nek 2013. október 3l-ig
a Buđapest VIII., Szerdahelyi u. l8. szám a|atti,3513610lN2 hrsz-ú 15 m2 alapteľi'ilettĺ helyiségre, és a
Szerdahelyi u. 18. szźlm alatti,35136lOlN3 hľsz-ú f3 m2 alapterülettĺ helyiségre tartozása nem áll
ferľr.

A 353I6lo/N2 llrsz-u, 15 m2 alapterületű, utcai bejáratú nem lakás célú helyiségnek a GRIFTON
Property Kft. által 2012. áprí|is 26-źn készített, Gódor Lász|ő Ingatlanfoľgalmi Szakértő źůta| f0|3,
június 24-én aktln|izáIt Ingatlanforgalmi-szakvélemény szerinti forgalmi értéke: 1.800.000'. Ft. A
helyiségben végezni kśvánt szeszmentes vendéglátás tevékenységhez tartoző béľleti dij 6oÁ-a, azaz
9.000'- Ft/hó + Afa.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szám aLatti,3513610lN2 hĺsz-ú 15 m2

alapterülettĺ' nem lakás célú helyiség vonatkozásában a SASSIN Kft. részére a kózjegyzői okirat
elkészíttetésétől való eltekintést, tekintettel arra' hogy a helyiség újbóli bérbeadásáról szó| abizottsági
döntés, nem pedig a meglévő szerződés hosszabbításáľól.

v. A dłintés célja' pénzĺigyi hatása

Akozjegyzói okirat elkészítése véleményünk szeľint nem okoz olyan pénzügyi kiadást a SASSIN Kft.
számára, amely indokolná a közjegyzoi okirattól töľténő eltekintés engedé|yezését, illetve új
bérbęadásról lévén szó, az esetleges felmondást és a helyiség kiürítését megkönnyíti az onkormányzat
részére a közjegyzői okirat megléte.

A döntés pénzllgyi fedezetęt nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása sem a 2013. évretervezett, sem a 2014. évi bérleti díj bevételt nem
érinti.

VI. Jogszabálý köľnyezet ismertetése

A bérbeadóí jogok gyakorlását az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jtra szo|gźiő
helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20.) szźtmű önkormányzati rendelet 2. $ (1)
bekezdése a|apján a Képviselő-testiilęt _ a rendęletben meghatározott fe|adat- és hatáskor megosztás
szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel'

A Rendelet 17. $ (4) bekezdésében foglaltak alapján aközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi|atkozat a|áirtsźlta kötelezett, amelýől a Bizottság a 17. $ (5) bekezdés c) pontja értelmében
eltekinthet.

Továbbá a Rendelet 18. $ (1) A bérlő számźtraaszerződés megkötésére a béľbeadói döntésrol szóló
értesítés kézhenéte|éto| szétmitott 15 munkanapot, kozjegyzői okiľatba foglalt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyi|atkozat megtételéľe további 5 munkanapot magában fog|aló határidőt kell
szabni, amelyet a kijelölt béľ|ővel közolni kell.

Fentíek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a közjegyzói okirattól való eltękintés tekintetében
dontését meghozni szíveskedj en.

IJĺtáĺľozatljavaslat

.év. (...hó....nap). számú Yárosgazdźtlkodási és Pénzĺigyi Bizottsági határozat:



A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
I.) nem tekint el a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 18. szám a|atti 35136l0lV2 hrsz.u, |5 m'

alapterületiĺ, utcai bejáratu, füldszinti, <inkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
tekintetében a SASSIN Kft. részéľe a béľleti szerződés meskotésének feltételeként elóíľt
kőzj egy zoi okiľatba foglalástól.

f .\ .fenntartja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 115612013. (X. 21.) szźtmtl határozaÍában
foglaltakat azza|,hogy az onkormányzat tlilajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) számi önkoľmányzati ľendelet 18. $ (1)
bekezdésében foglalt bérleti szerzodés megkotéséľe vonatkozó hatáľidoketjelenhatározatról szóló
értesítés kézhezv éte|étől ke ll számitani.

Felelos: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. dęcembet 23.
A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javaslata a közzététe| mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Buđapest, 2013. december 6.
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