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ELOTERJESZTES
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|4. maľcius 3-i üléséľe

Tárgy: Kebede Yetnayet Mammo eryéni vállalkozó és a ľ'undátus Kft. bérbevételi
kérelme a Budapest VIII. keľiilet, József krt. 68. szám a|atti ĺiľes
iinkormányzati tulajdonú nem lakás célrĺ helyiség vonatkozátsában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: KavasánszkĹKnopfDiĺínareferens
A napirendet nyílt iilésen lehet trĺrgyalni
A dĺjnté s elfo gadásáh o z e gy szera szav azaĺÍöbb sé g szfü sé ges

Tisztelt Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkoľmźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VI[., 35643l0tV4 helyrajzi sziámon
nyilvrĺntartott, természetben a Budapest vlil., József kľt. 68. szźlm alatt| utcai bejaľatu
Ítĺldszinti, 95 m2 alapteľületíi helyiség, amely az ingatlan-nyilvántaľtás adata szerint
tizlethelyiség besoľolású.

A Kisfalu Kft. onkormáĺyzati Hźľ:kezeló Iľodája a helyiséget 2OI3. november 19-én vette
biľtokba. A biľtokbavéte|í jegyzőkĺinyv tanúsága szerint a helyiség műszaki źiLapota jő, (4)
besoľolású, felújítása kevés alryagi ľáfordítással megoldhatĺi. A helyiség rendeltetésszeľĺĺ
hasznźůatra alkalmas.

A fenti címen lévő helyiségre két bérbevételi kéľelem érkezettbe a Kisfalu Kft-hez.

1. Kebede Yetnayet Mammo egyénĺ vái|alkoző (székhely: I2I4Buďapest, Kossuth Lajos u'
l20.2lI3.; nyi|vźntartási száma: 34479118; adőszáma: 663756|8143) bérbevételi kérelmet
nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség lakossági kisipaľi szolgáltatás (férfi-, női-,
gyermekfodtászat továbbákéz- és |thápo|ás, mfüĺirömépítés) céljáľa történő bérbevétele
kapcsán. A kérelemhez szfüséges iratok becsatolásra kertiltek. Bérletĺ díj ajánlata:
125.984,. Ft/hó + Áfa.

2. A Fundátus Kft. (cégsegyzékszám: 0I-09-94608I; adőszáma:22949484-2-43; székhelye:
1114 Budapest, Hamzsabégi u. 38-40. A. ép. 3/6.; képviseli: Nagy Ildikó Eszter ügyvezető)
bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség ingatlan iľoda céljfua
történő bérbevétele kapcsán. A kérelemhez sziikséges iľatok becsatolásra keľiiltek. Bérletĺ
díj ajánlata: 95.000,. Ft/hó + Afa

A benyujtott iratok a|apján megállapítható, hogy a kételmezók a nemzeti vagyonľól szóló
20II. évi CXCVI. tĺiľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint ź./iIáthatő szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség béľbeadáshoz bérbeadói döntés sziikséges, amely döntés
me ghozatalźn a a T ísztelt B izottság j o go sult.

III. Tényállásĺ adatok



A'vízóra nélküli helyiségre az onkormányzatközös költség fizetésikötelezettsége:22.956,.
F.t/hó + Áfa.

A helyiség foľgalmi értéke a Grifton Propeľty Kft. áitat fol3. július 29-én készített
éltékbecslése alapján: 24.800.000,. Ft. A béľleti díj megállapítása a nyi1vántartási étték
Ioo %o-ának figyelembe vételével kerül megállapításra.

Kebede Yetnayet Mammo egyéni vállalkozó á,|ta| a helyiségben végeznikívánt lakossági
kisipaľi szolgáltatás (férfi-' női-, gyermekfo drászat továbbá kéz- és lábápolá-s,
múköromépítés) tevékenységhez tartozó bérleti đíjszorzó 6vo, azaz a szálmított borlôti aĺi
összege: ĺżą.ooo.. runo. + šta.
Béľteti díj ajánlataz 125.934,.Ftĺhő + Äfa.
A Fundátus Kft. á|tal a helyiségbenvégezni kívánt ingatlan iľoda tevékenységéhez taftoző
béľleti díj szorző 8 7o, dzaZ a száĺmítottbéľleti díj összegé: 165.333 .. Ft/hó + Áfá.
BéľletÍ díj ajánlata: 95.000.. Ft/hó + Áfa.
Az opten Cégtár tanúsága szeľint a táľsaság ellen végľehajtási-, csőd- és felszámo|őtsi eljáľás
nincs folyamatban. Az adóbevallási kötelezettségének eleget tett.

Iv. A döntés tartalmának részletes ĺsmertetése

Nem iavasoliuk a nyilvános páiyázat kiftását, mivel a beadott bérleti díj ajánlatok alapján
egyértelmúen kiválasztható az Önkormányzat számáta előnyösebb bérleti díj bevételt a3rĺnio.

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Kebede Yetnayet Mammo egyéni
vállalkozó té.széte lakossági kisipari szolgáltatás (férfi-, nőĹ, gyermekfodrászat továbbá,kéz-
és lábápolás, műkorömépítés) cé|jára, hatfuozott időľe, 2018. december 3I. napjáig, a
kérelmében szereplő 125.984.. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és külön szo|gá'Itatiši fuut
cisszegen.

Nem iavasoliuk a fcnti címcn lévő helyiség béľbeadását a Fundátus Kft. részére, tekintettel
arra' hogy a másik kéľelmező magasabb bérleti díj ajánlatot tett, amely az Onkormányzat
szátmáta előnyösebb és a számított bérleti díj ĺisszeget is meghaladja.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség a Kebede Yetnayet Mammo egyénĺ vállalkozó részére töľténő
bérbeadását, mivel a helyiség minél előbbi béľbeadásából befolyó béľleti díj fedezi az
onkormanyzatközös költség fizetésiterhét, továhbáazon felül plusz bevételt is jelent.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az Onkormźtnyzat, kiadásként havonta közös
költség fizetési kötelezettsége keletkezik.

A hatfuozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat f0I4. évi béľleti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyifedezetet nem igényel.

vI. A jogszabályĺ köľnyezet ismertetése

Az onkormá,nyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szolrgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2OI3. (VI. 20.) számú' Budapest Jőzsefváros onkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatźĺozott feladat- és hatáskör
megosztás szerint _ ĺinkoľmányzati béľbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|iđegerĺítésĹikĺe vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ó 1993. évi LXXVIľ. tĺirvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon áIlapodnak meg.



A kérelem elbírálásakor a béľleti díj megáIlapítása a Rendelet 14. $ (1) bekezdése, és a
248ĺ2013, (vI. 19.) szátmlj' Képviselő-testület (továbbiakban: Képviselő-testületi határozat)
határozata szeľint történik. A Rendęlet 7. s (1) c.) bekezdése szerint a helyiséget csak
veľsenyeztetés aIapján lehet béľbe adni, ha az adott helyiségre 3 hónapon belül tobb
bérbevételi szándék került benffitásra, éS a bérbevételi szandéknyilatkozatok közül nem
váiaszthatő ki egyéľtelműen a legelőnyösebb ajánlat.

A Rendelet 1.g (2) bekezdése értelmében,ha az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, a
helyiséget versenyeztetés nélkül lehet bérbe adni. A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján új
bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéről a bérlő kiválasztása során kell
megálIapodni. A hatásköľľel ľendelkező bizottsálg a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a
képviselő-testületi hatá'rozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kéte\mező béľleti díi
ajiánlatot tett.

A Képviselő-testület hatátrozatának II. fejezet 7. ponda értelmében a helyiségb& alapjául a
helyiségeknek a jelen hatá,rozat és a Kt. más határozata szetint aktuaIizáIt bekölt<jzhető
forgalmi érték szoIgá|.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a béľleti díj
meghatározása, ameIy alapján lakossági kisipaľi szo|gá'Itatáts tevékenységhez tafioző szorzó
6 7o, az iroda tevékenységhez taĺÍoző szotző 8 vo.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérLó a béľleti szerződés megkötését
megelőzően köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyzt5 előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat ot aláíni.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
dontését meghozni szíveskedj en.

Hatźrozatĺ javaslat

év. (...hó....nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) nem jórul hozzá a Budapest VIII., 35643ĺ0lN4 he|yrajzi számon nyilvántaĺott,
természetben a Budapest VIII., Jőzsef kľt. 68. szátm alatt találhatő, 95 m, alapterülettĺ,

üres, onkormányzati tulajdoni, utcai bejfuatí, fĺjldszinti bejáratú' nem lakás célú
üzlethelyis ég bérbeadásáůloz a Fundátus Kft. részére,

Felelos: Kisfalu Kft, tigyvezető igazgatőja
Határidő: f0L4. máľcius 10.

A döntés végľehajtásáłtvégzo szervezetí egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| mődjára

nem indokolt hirdetőtáb1án honlapon

2.) hoz'zó.iárul a Budapest VIII., 3564310lN4helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budapest vI[., József krt. ó8. szźlm a|att ta|áIhatő, 95 m" alapteľületű, üľes,

önkormányzati tulajdonú, utcai, földszinti bejárat(l nem lakás cé|l1 ĺizlethelyiség
bérbeadásźůlozhatározott idore, 2018. december 31'. ĺapjőig Kebede Yetnayet Mammo
egyéni vállalkozó tészére lakossági kisipari szolgáltatás (férti-, női-, gyeľmekfodrászat



továhbá kéz- és lábápolás, műkörömépítés) céIjára 125.984,. Funő + Áfa bérleti +
kozĺjzemi- és külcjn szolgáltatási díjak osszegen.

3.) a bérletí szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáIó helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (vI. 20.)
számú' Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése aIapján 3 havi
béľleti díinak megfelelő óvadék megfizetését, valamint. a I7. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatőja
Határiđő: 2;01.4. március 10.
A dĺjntés végrehajtásátvégzo szetvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. februát fI.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
Ügyvezető igazgatő
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