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kéľelme a Budapest vlu. Kőfaľagó u. 5. szám a|attl önkoľmányzati tulajdonú
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Tisztelt Y árosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' 36487/0/N.|' he|yrajzi számon
nýlvántartott, Budapest VIII., Kőfaľagĺí u. 5. szám a|atti, 66 m2 alapterĹiletű, udvari
bejźrabl, pinceszinti szinti nem lakás célú helýség. A helýség az ingatlan.nýlvántartásban
raktár besorolású a helýség.

Az onkoľmányzat tulajdonát képezí a Budapest VIII.' 36487/0lN2 helyrajzi számon
nýlvántaľtott, Budapest VI[., Kőfaľagĺó u. 5. szám a|atti, 117 m2 alapteľületű, utcai
bejáratű, ftjldszinti szinti nem lakás célú helyiség. A helýség az ingat|an-nýlvántartásban
étterem besorolású a helýség.

A fenti helýségek koľábban béľlője, jelenleg haszntiója a Singeľ-Fiilemüle Kft. a 2000.
szeptember 30-i keltezésű, hatáľidő és jogutóđlás miatt többszĺiľ módosított hatfuozott ideju
2013 . május 3 l-ig szóló, a bérleti szerződéste 1 0 éves opciós jogot biztosító bérleti szęrzodés
a|apjźn. A helyiséget vendéglátás és raktározás cé|jźta haszná|ja a volt bérlő és jelenleg is a
biľtokában taĄa. A Singer-Fülemüle Kft. óvadékot nem frzetętt.

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet, Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének
Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága 33112014. (III. 24.) számi határozatában úgy
döntött, hogy hozzájźm| a Budapest VI[., 36487l0lN| helyrajzi sztlmon nýlvántartott, a
Budapest VI[., Kőfaragő u. 5. szám a|att ta|á|hatő, 66 m2 a|apteĺuletű, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejfuatű, pinceszinti nem lakás célú helýség bérbeadásához a Singer-
Fülemüle Kft. ľészéľe határozott időre, 2019. december 31,. napjt;ig, rakttľozźls céljáľa,
24.500,- Ft/hó + Áfabé.leti łkozizęmi- és ktilön szo|géitatási díjon.

Továbbá hozzájáruI a Singeľ-Fülemüle Kft. által hasznáIt Budapest VIII., 36487l0lV2
he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Kőfaľagó u. 5. szám a|atttalźihatő,II7 m2
alapteľülettĺ, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ftildszinti nem lakás célú helýség
újbóli bérbeadásához hatátozoľt időre, 20|g. december 3I. napjźlig, étteľem (vendéglátás
szeszesital árusítással) céIjtra, 180.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + közizęmi- és ktilön
szo|gźitatźlsi díjon.
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A Singer-Fülemüle Kft. képviselője Singer Viktor igyvezető a bizottsági határozat
kézhęzvétę|ét kĺivetően íľásbeli kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a bizottsági
határozatban szereplő bérleti díj általuk eddig ťĺzetętt összegen történő megá'llapítása, illetve a
bérleti jogviszony 10 évben történo megá||apítźtsa ügyében.

A kérelmező a nemzeti vagyonról szőLo 2011. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja
szerint át|äthatő szew ezetnek minősĺil.

II. A beteľjesztés ĺndokolása

A bérleti díj összegének valamint a bérleti jogviszony idotartamźnak megállapítása kapcsán
bérbeadói dĺintés szükséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi nettó hasznźiati dij előírás: 146,510'- Ft/hó.

A 36487lOlN1 hľsz-ú pinceszinti vízőrás helýség után az onkormányzat közös
költségfiz etési kĺitelezettsége : t 4.007,. Ft/hó.

A 36487/O/N2 hrsz-u pinceszinti vízőrźĺs helýség után az onkoľmányzat közĺis
költségfizetési kötelezettsége: 24.840,. Ft/hó.

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csoportjának nýlvántartása szerint a Singer és Fülemülę Kft-nek
2014. március 3l-ig (l havi) bruttó 214.090,-Fthasznźiati díj hátraléka van.

A Gľifton Property Kft.2014. február 05-i értékbecslése szerint, a36487l0lN1 hrsz-ú, udvari
bejátatű pinceszinti helýség aktuális forgalmi értéke: 4.900.000,- Ft. A helyiség bérleti dija a
foľgalmi éľték 100 oÁ-ának figyelembevételével, az lďvan pinceszinti helýségben végzett
tevékenységll,ez hrtoző (rakttttozás) 6 %-os szorző alapján a szálmított neffó béľleti díj
összeg: 24.500,- Ft.
A Grifton Propeľty Kft. 2014. februáľ 05-i éľtékbecslése szenĺt, a 46487l0lN2 hrsz-tl, utcai
bejárafu foldszinti helyiség aktuális forgalmi értéke: 24.800.000,- Ft. A helýség bérlęti đija a
forgalmi érték I00 o/o.áĺak figyelembevételével, a helýségben végzett tevékenységhez
hrtoző (vendéglátás) 12 %o-os szorző aLap1án a számított nettó bérletĺ díj összeg: 248.000'.
Ft/hó.

Az opten Céglár tanúsága szerint a társaság ellen végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás
nincs folyamatban, társasági adóbevallási kötelezettségének 2010., 20||. és 2012-ben is
eleget tett (a 2012. évi nettó árbevétel: 2 000 eFt, a mérleg szerinti eredmény: 244 eFt,
befektetett eszközök: 0 Ft, forgóeszközök: 1 390 eFt, saját tőke: 1 218 eFt, kötelezettségek:
172 eFt).

Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a fenti helýségek bérleti díjának alacsonyabb összegen történő
megźĺ||apitását, tekintettel ana, hogy a ftildszinti helyiség esetében a számított díj ĺisszegétől
alacsonyabb összegben keľült meghatźlrozásra a bérleti díj összege. Nem javasoljuk a bérleti
jogviszony 10 évben tcirténő megáIIapítását, mivel amennyiben létľejön a határozott ideju
bérleti szetzőďés, annak lejáľtakor a bérleti díj feliilvizsgáIatra kerülhet a tulajdonos ľészéľől.

Javasoljuk a 33112014. (III. 24.)
hattr o zatában fo gl al tak fenntaľtás át.

V. A döntés céljao pénzügyi hatása

szźlmű Yárosgazđálkodási és Pénzigý Bizottság

A helýség haszná|atának folytonossága az onkormányzat szźmlára bevétęli fonást jelent,
fedezi a közös költség fizetési kötelezettséget és plusz jövedelmet is termel.



A hatćrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az onkormźnyzat 2014. évi bérleti
díj bevételét.

A helýség bérbeadása pénzügý fedęzetęt nem igényel.

VI. Jogszabályi köľny ezet

Az onkormänyzat tulajdonában ál1ó nęm lakás céljára szo|gá|ő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3, (VI. 20.) sztlmű Buđapest Jőzsęfváros onkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott felađat- és hatáskör
megosztás szeńnt _ önkormányzati bérbeadói dontésre a Városgazdálkodási és Pénzügý
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľę vonatkozó egyes szabályokľól
szőlő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezđése éľtelmében a felek a helýségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek bérbeadásának
Í^1+!ł^1 ^2..!!|.-!|!.EtĄ^1. /Í7T Ą^\ -_!.-.-,- n..l--.--Lt!---Ĺ-l'..-}\'.l. .'.'..!..--_.L: '.' '--7. |-L1AIEltt'tęltrllUr sZUtU JJ/ Lv LJ. \v L. Lv.) sLafi|u |]uui1trJęlit JUZsęlvalos \Jlll(ofiIlalyZaLI ręIruęlęt l+.

$ (1) bekezdése alap1áĺ a béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéről a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat
részérőI történik az aján|attéte|, a helyiség bérlęti dijźtnak méľtékét a Képviselő-testĹilet
hattrozatában megállapított bérleti díjak a|apján kell meghatátozni. A hatáskĺirrel rendelkező
bizottság a bérbęadói döntés meghozatalakor a képviselő-testtileti hatźtrozatban foglaltaktól
csak akkor térhet el, ha akére|mező bérleti díj ajánlatot tett.

A 248/2013. (VI. 19.) számu Képviselő-testĹilet határozatának II. fejezet 7 . poĺtja értelmében
a helýségbér alapjául a helýségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szeint
aktualizźit bek<jltözhętő forgalmi énék szolgál. A 8. pont alapján helyiségbenvégezni kívánt
tevékenység figyelembe vételével történik a bérleti díj meghatározása, amely a|apjźn a
(vendéglátás, szeszesital árusítással) tevékenységhez tartozo szotzo 12 %. Az udvari
pinceszinti helýség esetében a raktározźls tevékenys éghez lzrtoző szorzo 60Á.

A képviselő-testtilęti hatźtrozat 31. pontja értelmében, ha a bérleti mértékéľől és
megfizetésének titemezéséró|, vagy bármilyen más bérleti díjat érintő kéľdésben bérbeadói
döntésľe van szükség a béľbęadással megbízott vagyonkezelő szewęzet javaslatára az
onkormanyzat Tulajdonosi/Bérbeađói jogokat gyakorló bizottsága jogosult donteni.

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

Határozatljavaslat

.év. (...hó....nap). számuYátosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági hatátozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt, hogy:

I.) nem iúrul hozzó a Budapest vlil.' 36487l0lN| he|yrajzi számon nýlvántaľtott,
Budapest VIII.' Kőlfaragćl u. 5. szám a|att talźlhatő, 66 m2 alapteľiiletű, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejźlratí, pinceszinti nem lakás célú helýség béľleti dijának alacsonyabb
ĺisszegen tĺjrténő megáI|apításához és a bérleti jogviszony l0 évben tĺjľténő
megá|Iapítźtsához.

2.) nem iáľul hozzd a Budapest VIII.' 36487l0/N2 he|yrajzi számon nýlvántartott,
Budapest vln., Kőfaragő u. 5. szám a|attta|źihatő,1'|7 m2 alapteniletű, ĺinkormányzati
tulajdonú, utcai bejárafu, fijldszinti nem lakás célú helýség bérleti díjának alacsonyabb



összegen tĺjrténő megźi|apítźlsźlhoz és a bérleti jogviszony 10 évben tĺjľténő
megállapításához.

3.) kpllgllig a 33Il20I4. (III. 24.) számű hatćrozatában foglaltakat azza|, hogy az
onkormányzat bilajdonában álló nem lakás cé|jára szoIgá|ő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. f0,) szźlmu önkormányzati rendelet 18. $ (1)
bekezdésében foglalt bérleti szetződés megkötésére vonatkozó hatáľidőket jelen
hatóro zatró | szőIő érte s íté s kézhezv ételétő l kel l szímítani.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 20|4. május 12.
A dĺjntés végrehajtástttvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Buđapest, 20i'4. ápriiis 25.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
ugyvezeto igazgatő
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