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Táľgy: Popal Abdul Qayum egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a Budapest VIIr. keľület,
Gutenbeľg tér 2. szám alatti ĺiľes, iinkoľmányzati tulajdonú nem lalcĺs célú helyiség
vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igyvezetó igazgatő
Készítette: KavasánszkĹKnopfDiánareferens
A napiľendet nyílt ülésen lehet targyalni
A dönté s e lfo gad ásáh oz e 91ĺ szeru szav azattöbb s é g sziiksé ge s

Tisĺelt Y źtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. E|őzmények

Az onkormźnyzat tu|ajdonát képezi a Budapest V[I., Gutenbeľg tér 2. sztlm alatti,36481l0lV34
hrsz.ú, utcai bejaratri, füldszinti, 46 mf alapterülettí nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-
ny i|v ántartásban üzlet bes oro lás sal szerep e l.

A Kisfalu Kft. Önkoľmányzati Házkeze|ő Irodája a fenti helyiséget 2013. augusztus 12-én vette
biľtokba. A bitokbavéte|i jegyzőkönyv tanisźrya szeľint a helyiség közepes mríszaki állapotú, (3)
besoľolású, rendeltetéss zeríi használatra alkalmas.

A Budapest Főváros Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének, Vĺĺrosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 1026/2013' (XI. 23.) szźlmű döntése a|apján nyilvános egyfordulós pźt|yźaatot
hirdetett meg a fenti helyiségre vonatkozőan. Azajźtn|atokbenyujtási hatarideje 2013. november 08-án
lejáľt. A pá'|yázati dokumentációt senki sem vásáľolta meg. A nyilvános páIyźnat érvényes, de
eredménýelen volt.

Popal Abdu| Qayum egyéni vá|lalkozó (székhely: 1213 Budapest, Dinnyés u. 12.; vźi|alkozői
nyi|váĺtartálsi száma: 22242893; adőszźtma: 60713870143) 20|4. február 4-én kéľelmet nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség pizzasités, fa|atoző büfé (szeszárusítás nélkül) cé|jára töľténő
bérbevételének ügyében. A kéľelemhez szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelem bérleti díj
aj átn|atot nem tartaImaz.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|fua a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

Itr. Tényállási adatok

Avízórás helyiségre azOnkormányzatközos költségfizetési kötelezettsége: 12.834.- Ft/hó.

A helyiség forgalmi éľtéke a Grifton PľopeÚy Kft, áL|ta| 2013. auguszns 3}-átnkészitett értékbecslése
a|apjźn: 9.900.000'. Ft. A kérelemre töľténő bérbeadás esetén, az utcai ftildszinti helyiség esetében a
szeszmentes vendéglátás tevékenységheztartoző bérleti díj szorzó 6%o, az így szźtmított havi bérleti
díj 49.500.. Ft / hó + Afa.

Új uerbeadasnál a Kt.batározat 8. a) pontja éľtelmében az üres, legalább 6 hónapja nem hasznosított
nettő 25 MFt alatti helyiség esetén a bérleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 20 %.ka|
csökkenthetó, azaz a kedvezményes bérleti díj 39.600.- Fťhó + Afa.



IV. Dii ntés tarta|mának ľészletes is meľtetése

Javaso|juk a fenti helyiség bérbeadását Popal Abdul Qayum egyéni vállalkozó részére szeszmentes
vendéglátás cé|jźrahatározott időtartamľa,2018. december 31-ig 44.550.. Ft/hó + Áfa béľleti +
közüzemi- és ktilön szo|gá|tatási díjak összegen.

Javasoljuk a 6 hónapja nem hasmosított helyiség esetében a Kt. Hatrĺrozat érÍe|mében a 10%-ka|
csökkentett bérleti díj megállapítástú, tekintette| arra, hogy a fenti nem lakás célú helyiségľe kiít
egyfordulós pá|yźzat eredménýelen volt, azőtabérbevéte|iajźn|at nem érkezett.

V. A dtintés célja' pénzügyĺ hatrĺsa

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolý bérleti dij fedezné az onkoľmányzatközos költségét, és plusz bevétele is szźrmazna,továbbá
a bérlő a helyiséget a szeszmentes vendéglátás tevékenységnek megfelelően kialakítja, ľendben taľtja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadźsként továbbra is közös költség
ťlzetési kötelezęttség terheli és helyiség áú|aga ľomlik.

A hatźrozati javas|at elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 2014' évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szźmű rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatátrozott feladat- és hatĺáskor megosztás szerint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Y źlrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az e|idegenítésiikre vonatkozó egyes szabźllyokľól szóló
|993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźn a béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a béľlő kivźiasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részérő|
töľténik az ajźnlattétel, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testtilet hatźrozatźlban
megállapított béľleti díjak a|apján kell meghatározni. A hatásköľrel rendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozata|akoľ a képviselő-testtileti hatátozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kére|mező bérleti dij ajźtn|atot tett.

A Képviselő-tęsttilet 248/2013' (vI. 19.) száĺnű határozatának II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér a|apjźn| a helyiségeknek a jelen hatĺáľozat és a Kt. más hatźrozata szeľint aktua|izáit
beköltözhető forgalmi érték szo|gál. A hatáľozat 8. pontja a|apjźtn a helyiségben végezni kívźtnt
tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatároztsa, a szeszmentes vendégláüás
tevékenységhez tartoző szorző 6 Yo.

A Kt. hatarozat 8. a) pontja értelmében az üres, legalább 6 hónapja nem hasznosított nettó 25 MFt
alatti helyiség esetén a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 20 %-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését mege|ozően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozata|źúrni.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Yźrosgazdátlkodási és Pénztigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozzti javas|at

év. (...hó....nap). szźműYźtosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsźęihatátrozat:



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt' hory

I.) hozzájárul a Badapest VIII.' 3648|l0lN34 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Gutenbeľg tér 2. szálm a|att ta|źL|hatő, 46 mf alapteľületrí, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcaibejźtratú ftj|dszinti helyiség bérbeadásĺáhozhatározott idotartamra,2019. đecember
3l-ig Popal Abdu| Qayum egyéni vái|a|koző részére, szeszmentes vendéglátlás cé|jáĺa, 44.550,-
Ft/hó + Afa bérleti + közüzęmi- és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szátmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I7 , $ (4) bekezdése alapj źn közjegyzo e|ott eryoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|áirźsźúvźi|a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Határidő: flIL.március 10.
A döntés végľehajtrĺsát végző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles k<iľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, f0I4. február 2I,

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő
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