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ELoTERJESZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 2014. május 5-i ülésére

Tárgy: BARAKZAĺ Bt. alacsonyabb bérleti díj megállapítására vonatkozó kéľelme a
Budapest VIII. József krt. 48. szám alatti łinkoľmányzati tulajdonú helyĺség
tekĺntetében

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Eńka refeľens
A napiľendet nýlt ülésen kell taľgyalni
A döntés el fo gad ás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g s ztiks é ge s

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezo Budapest VIII., 35229 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII., Jĺózsef kľt. 48. szám alattí. bérlęti szerzőđés szeľint 81 m, alapteľĹiletű, utcai
bejźlratű, pinceszinti nem lakás célú helyiségbérlĺ|je volt a BARAKZAI Bt. a 20|0. április
30. napján kelt,2013. december 31-ig szóló hatćrozott idejű bérleti szerződés alapján. A
helýséget kereskedelmi üzlet (keleti élelmiszerek forga|mazása' szeszesita| árusitźtsa nélktil)
cé|jára hasznźija a volt béľlő és jelenleg iS a birtokáb an tĄa. A helýségbe bérleti jog átadás
révén keľĹilt, a szętzođéskĺitéskor 442.220,- Ft szerződéskötési díjat és 165.833'- Ft nem
kamatoző óvadékot frzetett. A helýséget magába foglaló ingatlan 100 %-os önkormányzati
tulajdon'társasházzátĺ jľténőa|apitźsafolyamatbanvan.

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága24012014. (III. 10.) szźlmuhattrozatźlban úgy
döntött, hogy hozzájáru| a BARAKZAI Bt. áItaL használt Budapest VIII., 35229 he|yajzi
sziĺmo{l nýlvántartott, természetbeĺ a Budapest VIII., József krt. 48. szźtm a|att talá|hatő,
|57 m. alapterületű, ĺinkormány'zati tulajdonú, utcai bejáratu, pinceszinti nem lakás célú
üzlethelyiség újbóli bérbeadásához hatźrozatlan időľe, 30 napos fęlmondási idő kikötésével
élelmiszer jellegű vegyes kereskedelem (keleti élelmiszerek forgalmazása) szeszesital áľusítás
nélktil céIjfua,71.500,- Ft/hó + Afa bérleti t közizemi- és kĺilon szolgáItatási díjon.

A BARAKZAI Bt. képviselője a bízottsági határozat kézhezvételét kĺjvetően írásbeli
kérelęmmel fordult a Kisfalu Kft-hez, mivel abizottságíhatärozatban szeľeplő bérleti díjat
nem tudja elfogadni, és egy alacsonyabb összegre tett ajźn|atot. Indokolásul leírta, hogy a
fenti helýségľe j elenle g ťĺzetett (nettó: 5 1 .8 1 1 ,- Ft/hó) összegre t<jľténő csĺikkentést azért kéri,
mert a helýség eddigi díját is csak nagy nehézségek źrźln fuđta kitermelni, mivel a forga|ma
visszaesett az évek őtatartő nęhéz gazdaságihelyzet miatt.

A kérelmező anemzeti vagyonĺó|sző|ő201I. évi CXCVI. törvény 3.s (1) bekezdés 1. pontja
szerint átláthatő szerv ęzetnek minőstil.

il. A beteľjesztés indokolása



A béľleti díj összegének megállapítása kapcsán bérbeadói
meghozatalźr a a T isztelt B izottság j o go sult.

III. Tényállásĺ adatok

Jelenlegi nettó hasznáIati díj előírás: 51.811'. Ft/hó.

A helýség után az onkoľmányzat üzemeltętési
19.576.- Ft/hó.

döntés szükséges, amely d<intés

költségfizetési kötelezettsége:

A Díjbeszedési Csoport nýlvántartása szerint a BARÁKZAI Bt-nek 2014. március 31-ig
bruttó I .7 I 4,-F t hasznáIati díj hátraléka van.

A Grifton Property Kft. 2014. február 05-i értékbecslése szerínt, a helýség forgalmi értéke:
14.300.000,- Ft. A helýség béľleti díja a forgalmi éľték 100 o/o-ának figyelembevételéve|, a
helýségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó (élelmiszeľ, élelmiszer je||egú vegyes
iz|et, szeszesital árusítás nélktil) 6 o/o-os szoiző a|apján a számitott nettó béľleti díj łisszeg:
71.500,- Ft.

Az értékbecsléskor készített fęlmérés szeľint a helýség a valóságb an I57 m2 alapteľü|etú, ez
a|apján kerĹilt megáI|apitásta a helýség forgalmi értéke is. A helýség hivatalos alapterülete
az ingat|an-nyilvántartásba t<iľténő bej egyzéssel keľül megállapításra.

Az opten Cég[ár tanúsága szerint a társaság ellen végrehajtási-, csőd- és felszźlmolási eljárás
nincs folyamatban, társasági adóbevallási kĺitelezęttségének 2010., 20II' és 2012-ben is
eleget tett.

Az opten cég1ár mérleg- és eredménykimutatás adatu a|apján a BARAKZAI Bt. 2010-ben
I.922 eFt árbevételt realizá|t, míg 20l1-ben 4.787 eFt-ot, ami 20|2-ben 4.510 eFt-ra
visszaesett. 2010-ben mérleg szerinti eredménye -1.153 eFt, míg 20l1-ben 65 eFt, 20l2-beĺ
pedig csak32 eFt, amely a201'1. évi mérleg szerinti eľedményhez képest csökkenést jelent.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiséget használó BARAKZAI Bt. bérleti díjának 60.000,-
Ft/hó + Afa bérleti + kozizemi és ktilĺlnszo|gáItatźsi díjak ĺisszegen tĺiľténő megźi|apitásźń.
Azért javasoljuk a jelenlegi hasznźiati és a számitott bérlęti díj közötti nettó 60.000,- Ft/hó
bérleti díj megállapitását, mivel véleményünk szerint ez az összeg még elfogadható lenne a
BARAKZAIBt. számára, és továbbra is bérelné a pinceszinten lévő helyiséget.

A bérbeadás feltétele, hogy a fennálló haszná|ati díjhátľalék a bérleti szerzódés megkötése
előtt kiegyenlítésre keľĹilj ön.

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség bérleti díjának alacsonyabb <isszegen töľténĺĺ megá||apitásźlt,
tekintettel ana, hogy fizetési k<jtelezettségének mindig határidőben eleget tett, a helýséget
saját költségen felújította, kaľbantĄa, továbbá a helýség haszná|atának folýonossága az
onkormányzat számára bevételi forľást jelent, feđezi a közös költség ťrzetési kötelezettséget
és plusz jövedelmet is termel.

Amennyiben a helýség visszavételre kerĹilne az onkormáĺyzatotüzemeltetési költség fizetési
kötelezettség terheli. Tapaszta|ataink szerint jelenleg pinceszinti helyiségľe nincs éľdeklődés
akkoľ, sem ha az forga|mas útnálhelyezkedik el. Amennyiben a bérlő visszaadja a helýséget,
a helýség á||apota romlik és a későbbi bérbeadása kétségessé válik a jelenlegi gazdasági
he|y zetet fi gyel emb e véve.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az Onkormányzat 2014. évi bérleti
díj bevételét.



A helýség bérbeadása pénztigý feđęzetet nem igényel.

VI. Jogszabályĺ körny ezet

Az onkormźnyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek béľbeadásának
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) szttm:ú Budapest Józsefuáľos onkormányzati rende|et
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör
megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói dĺjntésre a Városgazdálkodási és Pénzügý
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helýségęk bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szőIő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helýségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbęadásának
fęltételeiľől szóló 35l2O13. (vI. 20.) számi Budapest Józsefuáros onkormányzati rende\ęt 14.

$ (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéľől a bérlő
kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részétóI tofténik az
ajánlattéte|, a helyiség béľleti díjának mértékét a248lf0Í3. (VI. 19.) számu képviselő-testtileti
határozatban megállapított béľlęti díjak alapján kell megltatározni. A hatásköľľel rendelkező
bizottság a béľbeadói döntés meghozatalakor a képvise|ő-tęstületi hatźrozatban foglaltaktól csak akkor
térhet el, ha a kérelmezőbér|eti díj ajánlatot tett.

A képviselő-testíilet határozat 7. pontja értelmében a helýségbér a|apjáu| a helýségeknek a
jelen határozat és a Kt. más hatźtrozata szerint aktlalizáIt bęköltözhető forgalmi érték szo|gá|.

A 8. pont alapjźn helýségben végezni kívánt tevékenység figyelembe vételével történik a

bérleti díj meghatározása, amely a|Ąźĺĺ a (élelmiszer, élelmiszer je|Iegú vegyes uz|et,
szeszesital árusítás nélkĺil) tevékenységheztartoző szotző 6 %o.

A képviselő-testtileti határozat 31. pontja értelmében, ha a béľleti méľtékéľől és

megfizetésének iitemezéséró|, vagy bármilyen más bérleti díjat éľintő kéľdésben bérbeadói
d<intésľe van szükség a béľbeadással megbízott vagyonkezelo szewezet javas|atźlta az
onkormán3rzatTu|ajđonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága jogosult đĺjnteni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýséggel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). száműYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) móđosítja a24012014. (III. 10.) számú hatźtrozatát a béľleti díj tekintetében, és hozzźĄáru|
a BARAKZAI Bt. tital használt Budapest VIII., 35229 heIyĺajzi számon nýlvántartott,
természetben a Budapest VIII., József kľt. 48. szám alatt ta|áIhatő, I57 m" alapteľületű,

önkormányzati tulajdonú, utcai bejźrratű, pinceszinti nem lakás célú üzlethelýség újbóli
bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikĺjtésével élelmiszer jellegű
vegyes kereskedelem (keleti élelmiszerek forga|mazása) szeszesital árusítás nélktil céIjára,

60.000,- Ftlhó + Afa bérleti -|közizemi- és ktilön szolgźitatási díjon.

2) abérbeadás feltétele, hogy a fennálló hasznźiati díjhátralék a bérleti szęrzőđés megkotóse
előtt kiegyenlítésre keľülj ön.

3.) az onkormányzattulajđonában álló nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek bérbeadásának
feltételeirol szóló 35/20|3. (VI. 20.) szźĺmiĺ önkoľmányzati rendelet 18. $ (1)



bekezdésében foglalt béľleti szerzodés megkötésére vonatkozó határidőket jelen
határ o zatr ől szó l ó éľte síté s kézhezv ételétő l ke l l számítani,

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. május 1 2.
A dĺintés végľehajtásźńvégzo szewezetí egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kcirét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. április 25.
Tisztelettel: V
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igazgatő
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