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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az Önkormányzat tulajdonát képező 3586g/olN2 he|ytajzi számon nyilvántaĺtott,
teľmészetben a Budapest VIII', Illés u. 4. szám alatti, 1'03 m. alapteľületű, utcai bejáratú,
földszinti (28 m2) és az abból megközelíthető pinceszinti (75 m2) nem lakás célú héIyiség
bérlője a Silver Delikát Kft., a 201,2. április 23-őtn kelt és 2013. február 08-án (tevékenységi
kör bővítése miatt) módosított,201'4. január 31. napjáig szőIő hatátozott idejű bérleti
szerződés a|apjáln. A helyiséget a bérlő vegyes élelmiszer kereskedelmi üzlet (szeszes ital
forgalmazźtsával) cé|jára használja. A helyiség bérbevételekoľ 382.078,- Ft nem kamatozó
óvadékot fizetett. A helyiség az ingatlan-nyl|vántartás adatai szerint üzlet besoľolású.

A Silver Delikát Kft. bérlő (áĺadó) (székhely: 1203 Budapest, Kossuth L. u. 3I/C. I. 6.;
cégegyzékszám:01-09-668092;képviseli: Tóth Gábor) és a To Kft. (átvevő) (székhely: 1203
Budapest, Kossuth L' u. 3I/C.I. 6.; cégtregyzékszátm.: 01-09-686]25; adószám: II98824I-2-
43; képviseli: Tóth Gábor) kozös kéľelme alapjáĺ a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 5I/20I4.(I.27.) számú,hatźttozatálbarlhozzájárult a bérleti jogátadásőłloz.

A bizottsági döntésrő| az érintett írásban éĺtesítésre keľült. A Silver Delikát Kft. és a to rft.
tulajdonosa, Tóth Gáboľ ügyvezető 2014. február 03-i keltezésű levelében a fenti határozatban
foglalt feltételekĺe hivatkozással úgy nyilatkozott, hogy a fenti helyiség vonatkozásátban a
bérleti jogot a Silver Delikát Kft. kívánja megtartani.

A tevékenységi kör bővítése kapcsiín született Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság
5112013. (I.2I.) szźtmú'hatfuozata szeľint a jogviszony automatikusan nem hosszabbítható,
aruőI a bérlő kérelme alapján dönt a bizottság.

Silver Delikát Kft. bérlő (székhely: 1203 Budapest, Kossuth L. u. 3|lC. I. 6.;

cégtregyzékszőtm: 01-09-668092; adőszám: L2346426-2-43; képviseli: Tóth Gábor) 2014.
február 6-i keltetésű levelében kérte a fenti helyiségre vonatkozó szerzőđés
meghosszabbítását és a bérleti díj csökkentését, hivatkozással a jelenlegí ĺehéz gazdaságí
helyzetľe.
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A kérelmezo anemzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda
s zerint át|áthatő szerv ezetnek minő stil.

IL A beteľjesztés indokolása

A helyiség újbóli bérbeadáshoz, és bérleti díj csökkentéshez bérbeadói döntés sztikséges,
amely indokolja a jelen előterjesztést.

III' Tényállásĺ adatok

Jelenlegi nettó haszná|ati đíj előírás: 101.988,. Ft/hó + Áfa.
A helyiség után aZ Önkormányzat üzemeltetési költségfizetési kötelezettsége:
21,.690,.FtIhő.

A Díjbeszedési Csoport nyilvántartása szeľint a Silver Delikát Kft-nek 2014. január 31-ig
bruttó 494,- Fthátraléka van.

A 35869/N2 hrsz-í, Iu fiŕ alapteľtiletű, utcai bejáĺatú,, fĺjldszinti és pinceszinti nem lakás
célú helyiségnek az ingat|anvagyon-kataszterben nyilvántaľtott becsült forgalmi értéke:
11.673.000ĺ Ft. A bérleti díj megállapítása a nyilvántartási éľték I00 vo-źnak figyelembe
vételével kerĹil megállapításľa. A helyiségbenvégezett élelmiszer kiskeľeskedelem szeszesital
árusítással tevékenységhez,,tartozó bérleti díjszorző I0 vo, azaz a szálmított havi bérleti díj
összege: 97.27 5.- FtIhő + Aĺfa.

Az opten Cégtáĺr tanúsága szerint a táľsaság ellen végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás
nincs, Társasági adó bevallási kĺjtelezettségének }oLo.,2oII., és 20Í2. évben ľendben eleget
tett.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség újbóli bérbeadásahoz a Sĺlveľ Delikát Kft. részére,
hatőrozatlan időre 30 napos felmondási határidő kikötésével, vegyes élelmiszer
kiskeľeskedelmi(szeszesitalf orgaImazásáva|)iz|etcéĽ1ára.

Javasoljuk a bérleti díj megállapítását a számított béľleti díj tisszegén, azaz 97.275,. Ft/hó +

Afa bér|eti + k<izüzemi- és külön szol'gáltatálsi díjon.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség újbóli bérbeadását a Silveľ Delikát Kft. részéte, tekintettel arra,
hogy a bérleti díj fizetési kötelezettségének eleget tesz, a helyiséget saját költségen felújította,
továbbá a helyiség használatónak folytonossága tévén az onkormányzat számáta bevételi
forrást jeIeĺt,fedezí a közös kĺiltség fizetésikötelezettséget és plusz jövedelmet is termel.

A béľleti díj összegének megáilapításőt a számított bérleti díj osszegen javasoljuk.

Amennyiben a helyiség biľtokbavételre kerülne az onkormányzatot kozĺjs költség fizetési
kötelezettség terheli, a helyiség őłIlapota ľomlik, és fennállhat annak a veszéIye is' hogy a

helyiséget illetéktelenek feltörik, akik kiköltöztetése az önkormányzatakülĺjn kiadást ró.

A' határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkotmányzat f0I4. évi bérleti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľny ezet

Az onkoľmányzat tulajdonában á11ó nem lakás céIjára szo|gáIó helyiségek béľbeadásának
feltételeiľől szóló 35/2OI3. (VI. 20.) szźtmú' Budapest Józsefváľos onkormĺányzatí rende|et

(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskor



megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĹikľe vonatkozó egyes szabályokĺól
szőLő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában á11ó nem lakás céliára szo|gáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35lf0L3. (VI. 20.) számli' Budapest Józsefviáros onkormányzatí rende|et 14.
$ (1) bekezdése a|apján új béľbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékérol a bérlő
kiválasztása során kell megállapodni. Ameľľryiben az onkormányzat ńszérőI torténlk az
ajáĺIattéte|' a helyiség béľleti díjanak méĺékét af48/20I3. (VI. 19.) számú'képviselő-testületi
hatáttozatban megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A Képviselo-testület
határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen
határozat és a Kt. más határozata szętiĺt aktualizált bekoltozhető forgalmi éĺték szollgái.

A248120Í3. (VI. 19.) számú Képviselő-testület hatátrozatának II. fejezet 7. pontja értelmében
a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatátrozat és a Kt. más határozata szetint
aktlalizáIt beköltozhető forgalmi éľték szolgái. A 8. pont a|apjarl helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembe vételével történik a béľleti díj meghatźttozása, amely alap1átn az
élelmiszer kiskereskedelem szeszesital árusítással tevékenységheztartoző szorző L0 vo.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a béľleti szerzóđés megkötését
megelőzően koteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo összeget óvadékként
megfizetni, valamint a I7. $ (4) bekezdés a|ap1án kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségváI|aLásinyilatkozatota|áftni.

Fentiek alapjźnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség újbóli bérbeadásával és a bérleti
díj cs ökkentésével kapcs olatos döntés ét meghozni s zíveskedj en.

Határozatĺ javaslat

év. (...hó....nap). számíVáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatfuozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy:

I.) hozzóiĺirut a Silver Delikát Kft. által haszĺált Budapest VIII., 35869l0lV2 he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest vlil., Illés u. 4. szźtn alatt található,

103 m2 alapteruletű, ĺinkormányzati tulajdorľi, utcai blejáĺatí, fĺjldszinti (2s fiĄ és az

abból megközelíthető pinceszinti (75 m,) nem lakás célú izIet helyiség újbóIi

béľbeadásráhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, vegyes élelmiszer
kiskeľeskedelem (szeszesital árusítással) üzlet cé|jára, a számított béľleti díj osszegén'

azaz97.275,- Ft/hó + Afa béľleti + kcizüzemĹ és külön szolgźltatátsi díjon.

2.) ab&Ieti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában ál1ó nem

lakás céljára szo|gáIő helyisé.gek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (vI. 20.)

szálmú' Budapest Józsefvárosi tnkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjőtn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján

kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat aIáíľásátváila|ja abér|ó.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatráĺido: z0I4. máľcius 10.

A döntés végrehajtás át végzo szetvezeti egység: Kisfalu Kft



A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, z0I4. február fl.
Tisztelettel:

Ż
Kovács

ügyvezeto
ottó
igazgató
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