
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselo-testületének
YárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottsága ĺ/
Előterjesao: Kisfalu Kft. k' .:.=).ĺ..,. napirend

ELOTER.IESZTES
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20i4. június 23-i ülésére

Tárgy: J&Antónia Csemege Kft. béľbevételĺ kérelme a Budapest V[I. keľület, Baross u. 80.

szám alatti üľeso tinkoľmányzatitulajdonú nem lakás célú he|yiségľe

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítętte: Kubánka-BerghammerPetrareferens
A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni
A đöntés elfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobbsé g szüks é ge s

Tisztęlt Y áĺ osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzattulajdonát képezi a Budapest Wil., Baľoss u. 80. szám alatti,35252/0lN7 hĺsz-ú,
utcai, földszinti 47 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség, amely az itgatIan-nyi|váĺtartźlsban üzlet
bęsorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. ÖnkormányzatiHázkeze|ó Irodája a fenti helyiséget 2014. fębruár 17-énvette bírtokba.
A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség jó műszaki állapotú, (4) besorolású,
rendeltetéss zeru hasznźtlatra alkalmas.

A J&Antónia Csemege Kft. (székhely: 2360 Gyál, Mikszáth K. u. 34lI'; cégjegyzékszám: |3 09
1671'478; adőszám: 24771502-2-13; képviselő: Vécsei Antónía ügyvezető) kérelmet nýjtott be a
Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség z<ildség-gyümölcs, élelmiszeľ jellegű Vegyes kereskedelmi bolt
szęszánsitással tevékenység cé|jára történo bérbevételének üryében. A kéľelmező cég képviselóje a
helyiséget megtekintette, annak jelenlegi műszaki źi|apotát ismeri. A kérelęmhez szükséges iratok
(Cégkivonat, Aláíľási Címpéldány) becsatolásra kerÍiltek. A kérelem bérleti dij aján'Iatot nęm
tarta|maz. A kérelmezo azért szeretne a VIII. kerületben üzlethelyiséget bérelni, mert a kerületben
több a CooP iz\et|źnchoz:;lrtoző élelmiszer üzlete van.

A benyújtott iratok alapján megá|lapíthatő,hogy a kérelmezo anemzeti vagyonľól szóló 20ll. évi
CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint źtt|źlthatő szeľvezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|étra a

Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényál|ásĺ adatok

Avizőrélshelyiség utáĺ azonkormány zatközösköltségfizetési kötelezettsége: 9.860,- Ft/hó.

Azutcai földszinti helyiségre a Gńfton Pľopeľty Kft,2014. május 26-źnkészített értékbecslése alapján
a foľgalmi érték: 7.000.000,- Ft. A kéľelemre t<jrténő béľbeadás esetén, az utcai földszinti helyiség
esetébęn az é|e|miszer kiskereskedelem szeszárusittlssal tevékenységhez tartoző bérleti dij szorző
IO %o, az igy számítotthavi bérleti díj 58.333,- Ft/hó + Áfa.

A kereskedelmí tevékenységek végzésének feltételeiről szőIő f10l2009. (Ix. 29.) számu Koľmány
ľenđelet 21. $ (2) bekezdése a|apjánpa|ackozott szesz a fęnti címen árusítható.

Az opten Céglár tanúsága szerint a társaság ellen végrehajtási-, csod- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban. A cég 2013. november 06.án alakult, táľsasági adóbevallási kötelezettségének 2015-ben
kelI előszoľ e|eget tennie.



IV. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fęnti helyiség
élelmiszeľ jellegű vegyes

bérbeadását a J&Antónia Csemege Kft. részére, zöldség-gyümölcs,
keľeskedelmi bolt palackozott szeszáĺusítással tęvékenység cé|jára

hatźlrozatlan időtaľtamra, 3 0 napos
ktilon szolg áItatási díj ak összegen.

V. A diintés céIja' pénziigyi hatása

felmondási idővel 58.333.- Ft/hó + Áfa téľleti + közĹizemi- és

Javasoljuk a fenti helyiség kéľelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi béľbe adásból
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat kozos köhség kiadásait, és plusz bęvétele is származna,
továbbá a béľlő a helyiséget ľendben tartja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormáĺyzat, kiadásként továbbra is k<jzös koltség
fizetési kötelezęttség terheli, és helyiség á||aga romlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkoľmźnyzat 20|4. évi béľleti díj
bevétęlét.

A helyiség bérbęadása pénzigyĺfedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi környezet ismeľtetése

Az onkormtnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VI. f0.) számű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletbęn
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésľe a
Y tr osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot j o gosítj a fel'

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésülľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993' évi Lxxvn. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ összegében
szabadon állapodnak meg.

A Ręndęlet 4.$ (5) bekezdése éľtelmében nem adható bérbe a helyiség, amennyiben a kérelemben
foglalt tevékenységi köľ végzését magasabb szinttĺ jogszabá|y kizárja'

A Rendęlet i4. $. (1) bekezdése alapjáĺ a bérlęti díjról új bérbeadás esetén a helyiség béľlęti díjának
mértékéről a béľlo kiváIasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
töfténik az aján|attétel, a helyiség béľleti dijának mértékét a Képviselő-testület határozatában
megáIlapított bér|eti díjak alapján kell meghatfuozni. A hatásköľľel rendelkező bizottság a béľbeadói
döntés meghozatalakoľ a képviselő-testületi határozatban tbglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kéľelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő.testület 248lf0I3. (VI. 19.) sztlmű hatátozatának II. fejezet 7. pontja éĺtelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatátozata szennt aktua|izá|t
beköltözhető foľgalmi éték szo|gál. A határozat 8. pontja alapjtn a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevétęlévęl történik a bérleti díj meghatározź$a, a kiskereskedelmi (élelmíszeĺ
kiskeresked e|em szeszárusítással) tevékenységhez tartoző szorzo I0 %o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bér|ő a béľleti szeľződés megkötését megelőzően
koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a l7. $ (4) bekezdés alapján kőzjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|źimi.

Fentiek aIapján kérem a Tiszelt Yáĺosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
béľbeadásával kapcsolatos đöntését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yálrosgazdźtlkodási és Pénziigyi bizottságihatározat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy



I.) hozzájdna/ a Budapest VIII.' 35252ĺ0lN7 helyrajzi számon nyilvántartott' Budapest vilI.'
Baľoss u. 80. sztlm a|att elhelyezkedó, 47 mf alapteľületű, iires, önkormányzati tulajdonú, utcai
Íbldszinti helyiség bérbeadásához hatźlrozatlan időtartamra, 30 napos felmondási idővel a
J&Antĺónia Csemege KJÍt részére, zölđség-gyümölcs, élelmiszer jellegiĺ vegyes kereskedelmi bolt
palackozott szęszárasitással céljára, 58.333,- Ft/hó + Afa béľletĺ + közüzemi- és ktilön
szolgáltatási díj ak összegen.

2.) abér|eti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźban á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiról szóló 35120|3. (vI. 20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérteti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését' valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző elott egyoldalú
kötelezettségvál lal ási nyilatkozat a|áír ásźú vállalj a a leendő bérlő.

Felelos: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatő
Határidő: 2014. június 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő dĺintések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. jŕnius 17.
Tisztelettel:

V-
Kovács

ügyvezető
ottó
igazgató

KÉszÍrpľrn: KIsr.łl-uKľr
LBÍnre': KuľANre-BERGHAMMERPETRAREFERENS \-
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs: 2 Á^
JoGI KoNTRoLL:

El-l-lľóttz,t'e:

AVÁRoSGAZDALK ZU CY I B lzoĺĺsĺ,c EI-Norp


