
ELoTERJESZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2OI4' máľcius 10-i ülésére

Táľgy: West.orĺent Company Kft. béľlő székhely bejelentés és a tevékenységÍ köľ
bővítésľe vonatkozó kéľelme a Budapest VIII. keľület, Rákóczĺ űú 27tb. szám
alatti önkormányzatĺ tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásábarl

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika ľeferens
A napirendet nyflt ülésen kell trárgyatni
A döntés elfo g ad ás ah o z e gy s zeríi s zav azattobb s é g s züks é ge s

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkoľmányzat tulajdonát képezo Budapest VIII., 36437t8ĺN3 helyľajzi számon
nyilvántaĺtott, teľmészetben Budapest vlil., Rákóczĺ űt 27tb. szátm alatti, 96m2
alapterülettĺ, utcai bejfuatú,' földszinti nem lakás célú helyiség bérlője a West.oľient
Company Kft. a 2013. december If-én kelt határozatlan idejű bérleti szerződés alapján,
izLet, iroda és teáző szeszmentes venđégláltás tevékenységek célrjára. A helyiség az ingatlan-
nyilvántaĺás besorolása szerint uzIet.

A West-oľient Company Kft. a helyiségbe nyilvános egyfordu|ós páLyázat útján került. A
páIyázat eľedményének megállapításáĺrő| a Tisztelt Bizottság 1365/2013. (XII. 09.) számli,
hatátľ o zatában döntött.

A West-orient Company Kft. (cégegyzékszáma:0I-09-177750; székhe|ye: Io27 Budapest,
Bem ľakpaľt 38-39. fszt. 2.; képviseli: Lázár Sándor Attila ugyvezeto) kérelmet nffitott be a
Kisfalu Kft-hez a fenti önkoľmányzati tulajdonú helyiségbe a Társaság székhelyként tĺjľténő
bejelentésének engedéIyezése, továbbá a tevékenységi köľ szeszesital árusításával töľténő
kibővítése kapcsán.

II. A beteľjesztés indoka

A székhely bejegyzés engedélyezése és a tevékenységi kör bővítése béľbeadói döntést
igényel.

III. Tényállásĺ adatok

Jelenlegi béľleti díj eloírás: 140.000,- Ft/hó + Áfa.

A Díjbeszedési Csopoľt nyilvántartása szerint a béľlőnek 2014. január 31. napjáig nincs
bérleti-, kĺlzüzemi és különszolgáltatási díj hátraléka. j1::.

A vízőta nélküli helyiség után az onkormiányzat kozos költségfizetési kotelezettsége:
18.396.- Ft/hó + Áf".



A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság I0f8l2ot3. (x. 23.) szálmú' határozatátbaĺ
foglaltaknak megfelelően (a Képviselő-testület 248tfOI3. (VI. 19.) szá,mú,határozatának7)
pontjában foglaltaknak megfelelően) a páIyázat kiírásban megjelĺllt minĺmálĺs béľleti díj
129.067,. Funő + Afa összeg volt, a páLyázati felhívásban nem keľtilt megjelölésre, hogy a
helyiségben milyen tevékenysé g v égezhető.

A bérlő a pá|yázatáłbaĺ szeszesital árusítással jelölte meg aZ á|ta|a végezní kívant
tevékenységet, amelyre vonatkozó inforunációkat az előtefiesztés tartalmazta, a határozati
javaslat a szeszesital árusítással történő bérbeadásľól sző|t, a Bizottság azonban a
béľbeadáshoz s zes zes ital áľus ítás nélkül j árult hozzá.

A Nemzeti Vagyonĺól szó|ő 2011.évi CXCVI. törvény 6. $ (8) bekezdésében foglaltak szerint
az oIyan páIyázat a|ap1aĺ megkötött _ szerzodé,s, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a
páiyázati kiírástól, illetve a nyertes pźĺ|yázattő| eltérő taľtalommal nem módosítható, kivéve a
szerződés időtartama jogszabályban meghatátozott meghosszabbítás esetét. A ľendelkezés
szerint két dologtól eltérő taľtalommal nem módosíthatő a szerzódés, apáiyázati kiíľástól és a
nyeľtes pá,LyázattőI.

A Kisfalu Kft. jogi képviselójének állásfoglalása szerint apályázati kiíľásban nem szeľepelt
olyan kitétel, hogy csak szeszmentes tevékenységvé,gzése lehetséges a helyiségben, valamint
a West-orient Company Kťt. pályázatához beadott hiánypótlásában felti.intette a szeszesital
árusításra, forga|mazálsra vonatkoző ígényét. A bérleti szerződés módosíthatő, ha ezt a
páIyáző írásban kérte' és azt a Bizottság elfogadja.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a West-orient Company Kft. bérleti szęrzodésének módosítását a tevékenységi kiiľ
bővítésének tekintetében szeszesital árusításával, egyebekben a ferľrálló bérleti szerződésben
ro gzített feltételek mellett.

Javasoljuk a fenti helyiség vonatkozásálbarl a székhelyként történő bejegyzéshez szükséges
tulaj donos i hozzáj áru|á,s megadás át.

V. A dłintés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk, hogy az onkoľmányzat járuljon hozzá a tevékenységi kör bővítéséhez.
a.meľmyit"n "i n"^ töľténik meg, úgy abéflő a helyiséget visszaadhatja az onkotmźnyzat
birtokába és a bérbeadására ismételten pá'Iyázatkiírása válik szükségessé.

A folyamatos bérleti díj bevétet az onkoľmáĺyzat szźtmźlta előnyos, a helyiséget a bérlő
továbbra is bérli és karbantartja.

A tevékenységi ktir bővítése és a székhelyként töľténő bejegyzése pénzigyí fedezetet nem

igényel.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormźnyzat 201'4. évi bérleti
díj bevételét.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkorm1nyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljĺáľa szolgáiő helyiségek béľbeadásanak

feltételeiről szóló 35/2OI3. (VI. 20.) számú, Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet
(továbbiakban RendeleĐ 2. š (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület _ a Rendeletben

meghatáľozott fe\adat- és hatáskör megosztás szeľint _ ĺjnkoľmányzatibérbeadói döntésre a

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.



A248/2oI3. (VI. L9.) szá'mú, képviselő-testületi határozat VII. fejezet 31. pontja értelmében
bérleti díj mértékérőI, a bérleti díjat érintő kéľdésben aZ onkormányzat
Tulaj donosi/B éľbeadói j ogokat gyakorló s zervezete dont.

A Versenyeztetési SzabáIyzat 29. pontja éĺtelmében a nem lakás céljára szo|gáIó helyiség
bérbeadására meghirdetett pá,|yázat esetében a minimális bérleti đíjat első esetben a
Képviselő-testület nem lakás céIjfua szolgáló helyiségek bérleti díjáróL szőIőhatározatálban az
adotÍ h el yi ség kate góriára meghat áĺozott béľleti díj 1 00 vo - a képezí'

A helyiségbér alapjálu| a 248/2oI3. (vI. 19.) számú' Képviselő-testületi határozat szolgál. A
Kt. határozat II. fejezet 7. pontja éĺtelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen
hatźtrozat és a Kt. más hatáľozata szerint aktua|izált beköltözhető foľgalmi éľtéke szolgá|'
Abban az esetben, ha a helyiség béľbeadásźlra, versenyeztetés vagy páIyáĺzatútján kerüt Sor' a
minimális béľleti đíjat ahelyiség Áp,q. nelktli beköltözhető foľgalmi értékének80 ?o-át alaplil
véve kell meghatározni. Nyilvanos pőĺIyáztatás esetén önkoľmányzati &dekből a minimális
bérleti díj a beköltozhető forgalmi érték 80 vo-ná,I kisebb értékben is meghatározhatő azza|,
hogy ez az érték nem lehet kevesebb a beköltĺjzhető forgalmi éľték 50 vo-ná|. A Képviselő-
testület 7. pontja éľtelmében amennyiben a pá|yázatbaĺ a béĺbeadáls során végezheto
tevékenység nem kertilmeghatźtozásra,így az alap béľleti díj méľtéke a helyiség Áfa nélktili
beköltozhető forgalmi értékének 8 vo-a.

A Rendelet24. s (1) bekezdése alapján a bérleti szerzodés módosításáról a Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni, amennyiben a béľlővel szemben nem állnak fenn
kizáttó okok. A Rendelet 24. $ (2) bekezdés d) pontja értelmében a bérleti szerződés
módosításakor a bérlőnek vállalnia kell, hogy kiegészíti az óvadék összegét a la. $ (2)
bekezdés szerint.

A béľlő a Rendelet 17. $ (4) és a 24. $ (2) bekezdése c) pondában foglaltak alapján a
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvőĺ||alási nyilatkozat aláírásárakotelezett.

Fentiek a|apjźtn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozatĺ javaslat

..év. (...hó....nap). számí Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságíhatfuozat:

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dont' hogy

I.) hozzó.iúrul a West-orient Company Kft. źLItaIbérelt Budapest VIII. kerĺileÍ.,36437l8lV3
hľsz-on nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII.' Rákóczi Űlt 27ĺb. szátm a|att
taIá|hatő, utcai, bejáratí foldszinti, 96 m' alapterületű, nem lakás célú üzlethelyiségre
kötött béľleti szerződés módosításához a tevékenységi kĺir bovítése tekintetében
szeszesital árusítással, egyebekben a fennálló béľleti szerzóđésben rogzített feltételek
mellett.

2.) hozzá.iárul a West-orient Company Kft. álta|bére|t Budapest VIII. kerüIet,36437l8lN3
hĺsz-on nyilvántartott, teľmészetberl a Budapest vlil., Rákóczi tú 27Ib. szám alatt
ta\álható, utcai, bejfuau1földszinti, 96 m2 alapteľületű, nem lakás célri ĺinkoľmányzati
tulajdonú üzlethelyiségbe torténő székhely bejegyzéshez azza|, hogy a bérleti jogviszony
megszúnése esetén a Kft. haladéktalanul intézkedik a Cégnyilvántaľtás módosításáľól.

3.) a béľletí szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló nem

Lakás cé|jára szo|gőló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szólő 35/2013. (vI. 20.)



szá,mú, Budapest Józsefváľosi tnkormányzati rendelet 24. s Q) d) bekezdése a|apján az
óvadék feltĺiltését, valamint a 24. $ (2) c) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalja a bér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2oI4. március 17.
A döntés végrehajtátsőltvégző szeruezetí egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe|mődjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, f0I4. február 28.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács Ottó
ugyvezeto igazgató
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