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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkoľmá"nyzat tulajdonát képező Budapest VIII., 35229 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII., József kľt.48. számalatti. bérleti szeruódés szerint 81 m2 alapteľületű, utcai
bejáratú, pinceszinti nem lakás célú helyiségbér\oje volt a BARAKZAI Bt. a 2010. ápľilis
30. napjan ke|t, 2013. decembeľ 31-ig szóló határozott idejtĺ bérleti szerződés alapján. A
helyiséget kereskedelmi üzlet (keleti élelmiszerek forga|mazálsa, Szeszesital árusítása nélküt)
céIjfuahaszĺáIja a volt béľlő és jelenleg is a birtokában taĄa. A helyiségbe bérleti jog átadás
tévén került, a szeľzőđéskötéskoľ 442.220,- Ft szerződéskötési díjat és 165.833,- Ft nem
kamatoző óvadékot fizetett. A helyiséget magába foglaló ingatlan I00 %o-os onkormányzati
tulaj don, társasházzá töľténő a|apítása folyamatban van.

A volt bér|ő BARAKZAI Bt. (székhely: 1213 Budapest, Damjanich J. út 209;
cégegyzékszá'm: 01-06-7688835; adőszátm: ffI54334-I-43; képviselő: Barak Shersha
ügyvezető) 2014. január 15-én nyrijtotta be a bérletí szeruódés hosszabbításfua vonatkozó
kérelmét azza|,hogy azthatáĺozat|an időre kéri létrehozni. A kéľelemhez a sztikséges iratok
(Cégkivon at, AIáírásí Címpéldány) becsatolásra keľültek.

A kérelmező a nemzeti vagyonľó| sző|ó 2oII. évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda
szerint áLt|á,thatő szetv ezetnek minő sül.

il. A beterjesztés Índokolása

A helyiség újbóli béľbeadáshoz bérbeadói dĺjntés szükséges, amely döntés meghozata|fua a
Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok

Jelenlegi nettó haszná|ati đíj előírás: 51.811'. Ft/hó.

A helyiség után aZ onkormányzat üzemeltetési kĺĺltségfizetési kötelezettsége:
19.576.. Ft/hó.



A Díjbeszedési Csopoľt nyilvántaľtása szerint a BARAKZAI Bt-nek }Ol4.január 3l-ig nincs
has zná.Jati díj h átľaléka.

A Grifton Property Kft. z0I4. februáľ 05-i éľtékbecslése szeľint, a helyiség foľgalmi értéke:
14.300.000,- Ft. A helyiség béľleti díja a forgalmi érték 100 vo-ának figyelembevételével, a
helyiségbeĺ végezni kívant tevékenysé ghez tartozó (élelmiszer, éleImiś zer je||egú vegyes
ĺjzl.et, szeszesital árusítás nélkül) 6 vo-os szorző aIapján a számitott nettó béľletĺ díj össżeg:
71.500,- Ft.

Az értékbecsléskor készített felmérés szerint a helyiség a valóságban I57 m2 alapteľtiletű, ez
a|apjźn keľült megáIlapításra a helyiség forgalmi éĺtéke is. A helyiség hivatalos alapteľülete
az ingatlaĺ-nyilvántaľtásba tcjrtén ő bejegyzéssel kerül megállapításra.

Az opten Cégtár tanÍsága szerint a társaság ellen végrehajtási-, csőd- és feIszámolási eljárás
nincs folyamatban, társasági adóbevallási kötelezettségének }OIO., }OLI. és 2012-ben is
eleget tett.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismertetése

Javaso|juk a fenti címen lévő helyiség újbóli bérbeadását a BARAKZÁJ Bt. tészére,
határozatlaĺ időre 30 napos felmondási idő kiktjtésével, élelmiszer jellegű vegyes
kereskedelem (keleti élelmiszerek forgalmazálsa) szeszesital árusítása nélkül cé|jára,71.500'.
Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és ktĺltĺn szo|gáitatási díjak összegen.

V. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség újbóli bérbeadását a BARAKZAI Bt. részéľe, tekintette| aĺta,
hogy fizetési kotelezettségének mindig határidőben eleget tett, a helyiséget saját költségen
felújította, karbantartja, továbbá a helyiség haszĺálatának folytonossága az onkormányzat
számára bevételi foľľást jelent, fedezi a közös költség fizetési kötelezettséget és plusz
jövedelmet is termel.

Amennyiben a helyiség visszavételre kerülne az onkormányzatotuzeme|tetési költség fizetési
kötelezettség teľheli. Tapasztalataink szeľint jelenleg pinceszinti helyiségľe nincs éľdeklődés
akkor, sem ha az forgalmas útnál helyezkedik el. Amennyiben a bérlő visszaadja a helyiséget,
Yagy az Önkoľmányzat nem járuI hozzá a bérbeadáshoz, a helyiség á|Iapota romlik és a
későbbi bérbeadása kétségessé válik ajelenLegi gazdasági helyzetet figyelembe véve.

A hatáłrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az oĺ.lkormányzat 20L4. évi béľleti
díj bevételét.

A helyiség béľbeadása pénzĺjgyifedezetet nem igényel.

YI. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkoľmáĺyzat tulajdonában ál1ó nem takás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/20L3. (VI. 20.) számú, Budapest Józsefváros onkoľmanyzati ľendelet
(továbbiakban: Rendelet) f. $ (1) a Kt. _ a ľendeletben meghatálrozott feladat- és hatásköľ
megosztás szerint - ĺjnkormányzati bérbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi
B izotts ágot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésĹikľe vonatkozó egyes szabályokľól
szóIő 1993. évi LXXVII. törvény 38. $ (1) bekezđése értelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

Az tnkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺáľa szoIgá|ő''helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (vI. 20.) szá'mú' Budapest Józsefviíros onkoľmányzati reĺđelet 14.

$ (1) bekezdése a|ap1án új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának m&ték&őI a bérIó



kivźiasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormtnyzat részétő| lrlrténtk az
aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának méľtékét a248/2013. (VI. 19.) számű képviselő-tęsttileti
hatźtrozatban megállapított bérleti díjak alapján kell meghatfuozni. A Képviselő-testtilet
hatźrozatának II. fejezet 7. pontja ételmében a helýségbér alapjáuI a helýségeknek a jelen
határozat és a Kt. más határozata szeriĺt aktrln'|izěit bek<jItözhető forgalmi érték szo|gá|.

A248/2013. (VI. 19.) számu Képviselő-testtilet hatźrozatźnak II. fejezet7.pontja éľtęlmében
a helýségbér alapjául a helýségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szeint
akfia|izá|t beköltĺjzhető forgalmi érték szolgál. A 8. pont alapján helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembę vételével történik a bérleti díj meghatározása, amely alapján a
(élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes uzlet, szeszesital árusítás nélkiil) tevékenységhez
tartoző szorzo 6 %o.

A Rendelet 12. $ (2) bekezdése értelmében a béľbeadás időtartamának meghatźrozźsánźi a
béľlő igényét is mérlegelni kell. A (3) bekezdés szerint a határozatlan időre szóló bérleti
szerzłĺdést 30 napos felmondási idő kikötésével kell megkcitni, amennyiben a bérbeadásľól
szóló döntés meghozatalakor ettől eltéľő rendelkezés nem születik. A Rendelet 13. $ (a) c.)

P.ontja alapján a szerzódésthatározatlan időre lehet kötni, ha bérlő kéri és nem ellentétęs az
onkormányzat érdekével.

A Rendelet 29. $-a alapjźn ahatźlrozott idejű bérleti szerzodés meghosszabbításźra a bérbeadó
szewezęt jogosult, abban aZ esetben ha a béľlonek nincs az onkormányzatta|,
Vagyonkezelővel, bérbeadó szervezettel szemben fennálló tartozása. Az onkoľmtnyzatta|,
bérbeadó szervezeÍtel szemben fennálló tartozźsnak minősül a bérleti díj hátralék rendęzésére
kötött rész|etťlzetési megállapodás is. Ettől e|tétő esetben a bérbeadó jogokat gyakoľló
hatásk<irrel ľendelkező bizottság dönt.

A Rendelet 14. $ (2) bekezđés alapján a bér|o a béľleti szerzőđés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdés a|apjźln kozjegyző előtt egyoldalú kijte|ezettségvállalási
nýlatkozatot a|áíĺľli.

Fęntiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýséggel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskeđj en.

Határozatijavaslat

..év. (...hó....nap). számíYátosgazďá|kodási és Pénzügý Bizottsági hatźrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzóiárul a BARAKZAI Bt. á|ta| használt Budapest VI[.' 35229 he|yrajzi szźlmon
nýlvrántaľtott, természetben a Budapest vlil., József krt. 48. szám alatt ta|á|hatő,
1'57 mf alapteľĹiletű, önkoľmányzati tu|ajďonú, utcai bejáratí, pinceszinti nem lakás célri
tizlethelýség újbóli bétbeadźsához határozat|an időľe, 30 napos felmondási idő
kikötésével élelmiszer jellegrí vegyes kereskedelem (keleti élelmiszerek forgalmazása)
szeszesital árusítás nélkül cé|jára,71.500o- Ft/hó + Áfa béľleti ł kozůzęmi- és kĹil<in

szo|gźitatási díjon.

2.) abér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi onkormányzati rcnđe|ęt 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|ap1án
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źńtását väI|alja abéfló.



Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. máľcius 17.
A dĺjntés végľehajtás át v égzó szeru ezeti egység : Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0L4. február 28.
Tisztelettelt ,

Kovács Ottó
ügyvezető igazgatő
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