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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fOI4. má'rcius 10-i ülésére

Táľgy: J&Amanda Kft. új béľleti jogviszony létesítésére iľányuló kéľelme a Budapest VIII.,
Vas u. t4. szám alatti önkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Kavasánszki-Knopf Diána referens
A napiľendet nyílt tilésen kell tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egy szeru szav azattöbbség szükséges

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vlil., 3648gtotNl'he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest YIII., Vas u. !4. száĺm alatti, utcai bejáratú', pinceszinti, 249 mz a|apterületű,
nem lakás célú helyiség, amely azingat|an-nyilvántaľtásban adatai szerint üzlet besorolású.

A J&Amanda Kft. (Cg.: 01-09-93673I; székhely: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 9. 3. 2.; képviseli:
Zsova Kľisztián ügyvezető) 2011. szeptember 19-én kötött határozott idejű, 2016. december 31.
napjáig érvényes kozjegyzói okiratba foglalt bérleti szerződést. A volt bér|ó a helyiségben zöldség-
gyüm<ilc s üzlet (szeszárus ítással ) és r aktá.ĺ ozátsi tevékenységet folytat.

A bérleti szerződés 2013. június 30. napjfua bérleti díjtartozás miatt felmondásra került. A volt bérlo
f0I3.július 01-től jogcím nélküli haszná|őja a he|yiségnek, mivel a helyiséget jelenleg is birtokában
tartja. A volt bérlő kérte a béľleti jogviszonyának helyreá||ítását, új béľleti jogviszony létesítését, de a
folyamatos béľleti díjtartozás miatt erre nem került sor.

A J&Amanda Kft.nek összesen 4 db helyiségľe volt bérleti szerződése (Budapest VI[., Baross u'
80., József u. 15-17., Vas u. 14., Rezső téľ 8.). A béľleti szerződések bérleti dd tartozás miatt
felmondásra kerültek minden esetben, a Baross u. 80. és a Rezső tér 8. szám alatti helyiségeket a bérlő
kiüľítette, a Kisfalu Kft. tnkoľmányzati}Jázkeze|őkodája ál|tal a binokbavételük megtörtént.

A J&Amanda Kft. képviselője, Zsova Krisztián kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a tárgyi
helyiség ismételt bérbevétele ügyében.

Az OPTEN Cégtáĺ adatai a|apján akére|mező ellen végrehajtás van folyamatban fUIf. november 10.

napjától, táľsasági adó bevallási kötelezettségének eleget tett. A végrehajtással kapcsolatban
információkkal nem rendelkezünk, meľt a kérelmező önként nem adott felvilágosítást azza|

kapcsolatban, a végrehajtó pedig az onkoľmányzatot nem táĺjékoztatja, tekintettel arra, hogy abban

nem érintett.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kére|mező a nemzeti vagyonról szó|ó f0I1, évi
CxCvI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|átható szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indoka

Az ŕlj bérleti jogviszony létesítésének engedé|yezsse bérbeadói dĺjntést igényel, amely indokolja a
jelen eIőterjesztést.

III. Tényállási adatok

A volt bér|ő áita|jelenleg fizetetthasználati díj:84.446,. Ft/hó + Áfa.

Avízőrás helyiségre az onkormányzat kozos költségfizetési kötelezettsége:57.270,.Fahő.



A Kisfalu Kft. Díjbeszedő Csoportjának nyilvántartása szerint a használónak a kerĹiletben lévo négy
helyiségére (Budapest VIII., Baross u. 80.; József u. 15-17.; Rezső tér 8. ; Vas u. Í4.) }oI4.január 3-i.
napjáig összesen 880.239,. Ft tartozása van, ezenfelül a kiüľítésre és a hátralék behajtásáľa vonatkozó
végrehajtási eljárás folyományaként 168.349,- Ft végrehajtási költség tartozásaáll feňn.

A 36489l0lV1 hrsz-ú 249 m2 alapterületű utcai pinceszinti üzlethelyiségnek a Gľifton Property Kft.
álta|f0I3. december 3}-ánkészített értékbecslése alapján a forgalmi értékez 23.900.000'. Ft. A uorleti
díj megállapítása a nyilvántartási érték 1OO vo-ának figyelembe vételével került megá||apításra. A
helyiségben vé,gezni kívánt tevékenységhez (zĺĺldség-gyĺimcilcs uz|et szeszárusítással és ráktározási
tevékenység) tartozó béľleti díjszorzó IO 7o, azaz a számított bérleti díj ĺisszege: 199.167,. Ft/hó +
Afa.

Az opten Cégtárból száttmazó cégkivonat szerint a társaság e||en fOIf. november 10-én a NAV
végrehajtást rendelt el, amely végrehajtás |ezárására még nem került sor. Társasági adó bevallási
kötelezettségének a cég rendben eleget tesz. Az értékesítés nettó árbevétele 2010-ben 18.658e Ft'
2011-ben 48.763eFt,20Í2-bęn 96.965e Ft' mérleg szerinti eredménye 2010-ben -55e Ft,201l-ben
2.849e Ft, f}I}-bęn -45e Ft, saját tőkéje 2010-ben 445e Ft, 2011-ben 3.344e Ft,
äOlZ-ben 3.298e Ft.

Iv. A dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a fenti helyiségre a J&Amanda Kft-vel lij bérleti jogviszony létesítését, mivel a nem
megfelelo bérleti díj fizetési hozzáá||ás feltételezhető a volt bérlo eddig tanrisított magatartása a|apjá,n,
így az onkormányzatnaknem jelentene biztos bevételt a bérbeadás.

V. A dłintés céIja, pénzügyi hatása

Amennyiben az onkormányzat a jovőben más bérlőnek adja béľbe a fenti helyiségeket, folyamatos
bevétele szfumazhat a bérbeadásból.

Ahatározati javaslat elfogadása nem befolyásolja az Önkormányzat2OI4. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzij'gyi fedezetet nem igényel.

VI. JogszabályÍ kłiľnyezet

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gáió
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3. (vL 20.) szám(l Budapest Józsefváros
Önkormányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apján a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és

hatáskör megosztás szerint - cjnkoľmányzati béfueadói döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságát jogo sítj a fel.

A Bizottság az onkormányzat tulajdonátban álló nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ó 35lf013. (vI. f0.) számű önkormányzati rendelet 34. $ (1) b) pontja énelmében a
felmondást követően, a bérleti jogviszony megszűnése ut6ln a bérlő megszünteti a felmondási okot,
illetve a felmondással kapcsolatban felmerült valamennyi koltséget rendezi a bérbeadónak, a béľlő
kéréséľe az új bérleti jogviszony |étrehozásáró| a bérbeadó szeÍvezet javaslata a|apján a

Y fu osgazdá'lkodási és Pén zü gyi B izottság j ogosu It donteni'

Az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára sz.o|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/f013. (vL 20.) számú Budapest Józsefváros Ônkormányzati rendelet 14. s (1) bekezdése
a|apján új bérbeadáts esetén a helyiség bérleti díjának mértékérő| a bér|ó kivá|asztása során kell
megállapodni. Amennyibęn az tnkormányzat Észérő| történik az ajáĺ|attétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a Kt. határozatban megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni, A bizottság

a Kt. hatáľozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmezó bérlreti díj ajánlatot tett. A
24812013' (vI. I9.) számú Képviselő-testület hatáłrozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izá|t

beköltözhető forgalmi érték szo|gál.

A bérleti díj a ny1|vántartási érték lOOvo-ának figyelembevételével kerül megá||apításra, az utcai,
pinceszinti helyiségben torténő raktár tevékenységhęz tartozó szorzó 67o, az élelmiszer kereskedelem
(szeszárusítással) tevékenységhez tartoző szorzó I0 ?o.



A Kt. határozat 5. p) pontja értelmében, ha a helyiségben (helyiségcsoportban) többféle tevékenységet
végeznek, a bérleti díj megá|lapításáná| azt atevékenységet kell figyelembe venni, amelynek a|apján a
8. pont szerinti magasabb bérleti díj igényelhető.

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

Hatrńľozatĺ javaslat

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

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul hozzd a Budapest VIII.,
36489l0lV1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest vlil., Vas u. 14. szőtm a|atti,
utcai bejáratú, pinceszinti 249 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiségre új bérleti jogviszony
létesítéSéhezaJ & Amanda Kft. ľészére.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: f0I4. március 17.
A döntés végrehajtását végző szęrvezęti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2014. február f8.
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