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AYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. március 10-i üléséľę

Tárgy: J&Amanda Kft. új béľleti jogvĺszony létesítésére iľányulĺí kérelme a Budapest U[,
József u. t5-17. száłm a|altli tinkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

Előterjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács ottó tigyvezetó igazgatő
Készítette: Kavasánszki-KĺopfDiánaľeferęns
A napirendet nyílt ülésen kelltárgyalni
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Tisztelt Y źrosgazdtllkodási és Pénzügyr Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' 35f|8/0/N3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József u. 15-17. szám a|atti, utcai bejáratú, ftildszinti, 2| mz
alapterületű' nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-nyilvántartásban adatai szęrint üzlet
besoľolású.

A J&Amanda Kft. (Cg.: 01-09-936731; székhely: 1085 Budapest, R<ikk Szilárd u. 9. 3. 2.; képviseli:
Zsova Krisztián ugyvezetó) 20II, szeptember 19-én kötött határozott idejťi, f0|6. december 31.
napjáig éľvényes kozjegyzői okiratba foglalt bérleti szetződést. A volt bérlő a helyiségben üzlet
(szeszárusítással) tevékenységet folytat.

A bérleti szerződés 2013. jťlnius 30. napjaľa béľleti dirtartozás miatt felmondásra keľtilt. A volt bérlő
2013. július l-től jogcím nélki'ili haszná|őja a helyiségnek, mivel a helyiséget jelenleg is birtokában
taľtja. A volt béľlő kérte a bérletijogviszonyának helyreá||ítźLsát, új béľletijogviszony létesítését, de a
folyamatos béľleti díjhrtozás miatt erľe nem kerÍilt sor.

A J&Amanda Kft-nęk összesen 4 db helyiségre volt bérleti szerzodése (Budapest VIII., Baross u.
80., József u. 15-17.' Vas u. l4., Rezső téľ 8.). A bérleti szeľződések bérleti díj tartozás miaÍt
felmondásra kerültek minden esetben, a Baľoss u. 80. és a Rezső téľ 8. szám alatti helyiségeket a bérlő
kiürítette, a Kísfalu Kft. onkormányzatiŘźzkeze|ő Irodája áůta| abitokbavételük megtörtént.

A J&Amanda Kft. képviselóje, Zsova Knsztíźĺn kérelemmel forđult a Kisfalu Kft-hez a tárgyi
helyiség ismételt bérbęvétele tigyében'

Az OPTEN Cégltr adatai alapjána kérelmező ellen végrehajtás van folyamatban 2012. november 10.
ĺapjźtő|, taľsasági adó bevallási kötelezettségének eleget tett. A végrehajtással kapcsolatban
információkkal nem rendelkezünk' meľt a kéľelmező önként nem adott felvilágosítást azza|
kapcsolatban, a végrehajtó pedig az onkormtnyzatot nem tźĄékoztatja. tekintettel arra, hogy abban
nem érintett.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy akére|mező anemzeti vagyonról sző|ő 201|. évi
CXCVI. töľvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint źń|źIthatő szervezetnek minosül.

II. A beterjesztés Índoka

Az tLj bérleti jogviszony létesítésének engedé|yezése bérbeadói dĺintést igényel' amely döntés
meghozatalára a Tiszęlt Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

A volt bér|ő ál|ta| jelenleg ťlzetętthasznźilati dij |6.622,- Ft/hó + Áfa.

Avizőrás helyiségre az Öllkormáĺyzatközos költségfizetési kötelezett sége: 5.478,- F't/hó.



A Kisfalu Kft. Díjbeszedő Csoportjának nyilvántartása szerint a haszná|őnak a kerületben lévő négy
helyiségére (Budapest VI[., Baross u. 80.; József u. 15-17.; Rezső tér 8. ; Vas u. 14) f)I4.januáľ 3-i.
napjáig összesen 880.239'. Ft tanozása van, ezęn felül a kiĹirítésre és a hátralék behajtására vonatkozó
végrehajtási eljáľás folyományaként 168.349,. Ft végrehajtási koltség tartozásaáll fenn.

A352|8l0lV3 hĺsz-ú 21' m2 alapteľületű utcai földszinti üzlethelyiségnek a Grifton Propeľty Kft. által
2013. december 30-án készített énékbecslése a|apján a forgalmi enđte: 3.600.000,. r,i. ,łtérleti díj
megá||apítálsa a nyilvántartási érték 10O %n-álnak figyelembe vételével kertilt megállapítá,.u. Á
helyiségben végezni kívánt tevékenységhez (uzIelszesa.áľusítássa|) tanozó bérleti díjszorző IO vo, azaz
a számított bérleti díj összege: 30.000,. Fíhó + Áfa.

Az opten Cégtárbó| származó cégkivonat szerint a társaság e||en 2O1f. november 10-én a NAV
végrehajtást rendelt el, amely végľehajtás |ezárására még nem keľült soľ. Táľsasági adó bevallási
kötelezettségének a cég rendben eleget tesz. Az értékesítés nettó árbevetele zoto-Ĺen 18.658e Ft,
201l-ben 48.763eFt,20I2-ben96.965e Ft, mérleg szeľinti eredménye 2010-ben -55e Ft,2011-ben
f'849ę Ft, }}If-bęn -45e Ft, saját tőkéje 2010-ben 445e Ft, 201l-ben 3.344e Ft,
}Dlf-ben3.298eFt.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a fenti helyiségre a J&Amanda Kft-vel új bérleti jogviszony létesítését, mivel a nem
megfelelő bérleti díj fizetési hozzáá|Iás fe|téte|ezheto a volt bérlő eddig tanúsított magatartása a|apján,
így az onkormányzatnaknem jelentene biztos bevételt a bérbeadás.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben az Onkormányzat a jövőben más bérlőnek adja bérbe a fenti helyiségeket, folyamatos
bevétele származhat a bérbeadásból.

Ahatározati javaslat elfogadása nem befolyásolja az tnkormányzat2OÍ4. évi béľleti díj bevételét.

A helyiség béľbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályĺ kłiľnyezet

A béľbeadói jogok gyakoľlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ő 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefváros
onkormányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apján a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és
hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénztigyi
B izottságát jogosítj a fel.

A Bizottság az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szo|gál|ó helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szó|ó 35lf013. (VI. f0.) száłm(l cĺnkoľmányzati rendelet 34. $ (1) b) pontja énelmében a
felmondást követően, a bérleti jogviszony megszíĺnése után a bérlő megsztinteti a felmondási okot,
illetve a felmondással kapcsolatban felmeľült valamennyi kĺiltséget rendezi a bérbeadónak, a béľlő
kérésére az új bérleti jogviszony |étrehozásátó| a bérbeadó szervezet javaslata alapján a
Y árosgazdálkodási és Pénzugy i B izottság jogosult dcjnteni'

Az Onkormáĺnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jfua szo|gá|ó helyiségek bérbeadásá,nak feltételeiről
szó|ó 35lf013. (VI. f0.) számű Budapest Józsefváľos onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának métékéľől a bérl.ő kiválasztása során kelI
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéró| történik az aján|attétel, a helyiség béľleti
díjának mértékét a Kt. határozatban megállapított bérleti díjak alapján kell meghatá,rozni. A bizottság
a Kt. határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bér|eti díj ajánlatot tett. A
f48/f0l3. (w. I9.) szám(l Képviselőtestület határozatźnak II. fejezet 7. pontja énelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatátozata szerint aktualizált
bekoltözhető forgalmi érték szo|gá|.

A bérleti díj a nyi|vántartási érték l\Ivo-ának figyelembevételével kerĹil megá||apításra, a helyiségben
a kereskedelem (szeszáru sítással) tevékenységh ez tartozó szorző I0 7o .

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az új bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.



Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzĺi a Budapest VIII.,
35218l0ĺN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., József u. 15.17. szám
alatti, utcai bejáratú' pinceszinti 2I m2 alaptertiletű, nem lakás célú helyiségľe új bérleti jogviszony
létesítéséhez a J & Amanda Kft. ľészére.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatója
Határidő: f0I4. március 17.
A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kcirét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, fOl 4. februfu f8.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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