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Tisztelt Y ár osgazdál lkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., József kľt.26. szám a|atti, 34862t0/N6 htsz-
ri, utcai bejáratú, földszinti, 59 m2 alapterüIetrí nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-
ny 1|v ántartátsban üzlethelyiség besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|ó Irodája a fenti helyiséget fOI4. januálr |6-án vette birtokba.
A biľtokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiségjó állapotú, (4) besorolású, rendeltetésszenĺ
haszná'| atr a al kal ma s.

Az Ahmed & Anita 2010 Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony
u. 2. IX. em. 38.; cégjegyzékszám: 01-09-995265; képviseli: Al Nabhan Trad ügyvezető) kérelmet
nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség éttermi vendéglátás (szeszárusítás nélkiil) cé|járatöľténo
bérbevéte|ének ügyében. A kéľelemhez szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelem 90.000.. Ft
+ Afa /hónap bérleti dd ajánlatot tarta|maz. A cégnyilvántartás szerint a cég nem rendelkezik a
helyiségben végezni kívánt tevékenységi körľel, de a kérelemhez benyújtott az igazolást arról' hogy a
tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési kótelezettséget a NAV felé teljesítette.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy akérelmező a nęmzęti vagyonról sző|ó 2011, évi
CXcvI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|átható szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt B izottság jogosult.

III. Tényállási adatok

Avízórás helyiségre az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége:9.632,. Ft/hó.

A helyiség ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült forgalmi értéke: 1'6.676.000,. Ft. A
kérelemľe történő béľbeadás esetén, a szeszmentes vendéglátás tevékenységhez tartozó bérleti díj
szorzó 6 vo, az igy számított havi bérleti díj: 83.380,. Ft l}nő + Afa.

Az Opten Cégtáłr tanúsága szerint a társaság ellen végrehajĺási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban, a társasági adóbevallási kötelezettségének eleget tett.

IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az Ahmed & Anita 2010 KeľeskedelmÍ és Szolgáltató Kft.
tészéte, vendéglátás (szeszárusítás nélkül) cé|jára, hatfuozott idotartamra, f0I9. december 31-ig
90.000'. Ft/hó + Afa béľletĺ +kozuzęmi- és ktilön szo|gá|tatáłsi díjak összegen.



Javasoljuk a kérelemben szereplő bérleti díj aján|at elfogadását, tekintve, hogy az a számítottbér|eti
díjat megha|ađja, ezáital az onkormányzatbérleti díj bevételét noveli.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti hetyiség kérelmező részére töľténő bérbeadását' mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat kozös költségét, és plusz bevétele is származna, ha a
kére|mező aján|atáú elfogadja, továbbá a bér|ő a helyiséget a vendég|átás (szeszárusítás nélkĹil)
tevékenységnek megfel eloen kial akítj a, ren dhen ta rfj a .

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az tnkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
fizetési kötelezettség teľheli és a jó műszaki állapotú helyiség á||agaromlik.

A batározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat fOI , évi bérleti díj
e|őirányzatát.

A helyi ség bérbeadása pénzugy i fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kłiľnyezet Ísmeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 3512013. (VI. f0) száłmú, rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítéstikĺe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi Lxxvm. 6rvény 38. s (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a béľleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
ménékéről a bér|ő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérőI
tĺiľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának métékét a Képviselő-testület határozatálban
megállapított béľleti díjak alapján kell meghatározni' A hatáskörrel ľendelkező bizottság a béľbeadói
döntés meghozatalakoľ a képviselő-testületi határozatban fog|altaktól csak akkoľ térhet el, ha a
kére|mezó bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) szálmű hatfuozatának II. fejezet 7. ponda értelmében a
helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szeľint aktualizált
beköltözhető forgalmi érték szo|gáĺl. A határozat 8. pontja alapján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével töľténik a bér|eti dd meghatátozása, a vendéglátás (szeszárusítás
nélktil) tevékenységhez taĺtozó szorzó 6 7o.

A Rendelet 14. s Q) bekezdés alapján a leendő bér|ő a bérleti szęrződés megkötését megelőzően
kĺjteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján kozjegyző elott egyoldalrĺ kotelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek a|apjá,ĺ kérem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
béľbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számri Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzĺijĺirul a 34862l0lN6 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., Jőzsef krt. 26. szám
alattta|ál|ható' 59 m2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű földszinti helyiség
bérbeadásához határozott időtartamľa, 2019. december 3l-ig az Ahmed & Anita 2010
Keľeskedelmi és Szo|gáltató KÍt, részére, vendég|átás (szeszárusítás nélkül) cé|já,ra, 90.000'-
Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen.



2.) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdon áŕlan ál,||ó nem lakás
cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2OI3. (VI. 20.) szá'mú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfďelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző e|őtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat a|áír ását vál lalj a a leendő bérlő.

Fe|elős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgató
Hatáľidő: f014, mźlrcius 10.
A dontés végrehaj tásá t v égző szęrv ezeti egység : Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|4. fębruár 2I.
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