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Tisztelt Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vIIr., Rĺĺkóczi út. 63. szźtm a|atti,34626l0/N2
hĺsz-ú, utcai bejáratu, füldszinti + ga|éria szinten elhelyezkedő, |'4g m2 alapterületíl (75 mf fsz,74 m2
ga|éria) nem lakás célri helyiség, amely az ingatlan-nyilvántaľtásban üzlethelyiség besorolással
szerepel.

A Jőzsefvźrosi vagyonkeze|ó Kft a fenti helyiséget 2007. novembeľ 13-án vette birtokba. l.
biľtokbavéte|i jegyzokönyv tanúsága szeľint a helyiség felrijítása szükséges, (f) míiszaki źi|apotű,
ľendeltetéss zerú használatra alkalmas.

A helyiség éltékesítésére az onkormányzattöbb alkalommal tett kísérletet páIyánatútján, sikertelenül.
A helyiség az elidegenités érdekében történő zárolás miatt az üľes helyiségek listáján nem szerepelt.

I{acĹPeykeľ Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gize|la ilt 46lB.; cég|egyzékszźm: 07-09-170134;
képviseli: Gyuris Katalin ügyvezető) kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség
szeszmentes vendéglátás cé|jára történő bérbevételének ügyében. A kérelemhez szükséges iratok
becsatolásra kerültek. A kérelem béľleti díj ajánlatot nemtarta|maz.

A benyújtott iratok alapjĺán megállapíthatő,hog1ĺ akére|mező a nemzeti vagyonról sző|ő 201I. évi
Cxcu. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źtt|áthatő szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség béľbeadáshozbérbeadői döntés szĹikséges, amely döntés meghozata|źra a
Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

A helyiség után azonkormányzatközös költségfizetési kötelezettsége: 32.035.. Ftlhĺó.

A RE-PRINT Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft.2008. június 29-énkészített,2009' áľpilis 01-én és
20|4. jttnfus 04-én aktua|izá|t éľtékbecslése szerint a346f6/0lN2 hrsz-ű, I49 mf alapterületrĺ, utcai
bejźttatű, ftjldszinti helyiség forgalmi értéke: 18.940.000'- Ft.

A helyiség bérleti díja a forgalmi érték |00 %-ának figyelembevételével, az utcai bejfuatú frjldszinti
helyiségben a HacĹPeykeľ Kft. kérelméľe történő bérbeadás esetén végezni kivánt szeszmentes
vendégĺátás tevékenységheztartozó 6 %o-os díj szorzőva| szźmitottbérleti díj 94.700.. Ft/hó + Áfa.

A legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetében a bérleti dfi
önkormányzati éľdekből legfeljebb 50 %-kal csökkenthető ' Az igy csökkentett nettó havi bérleti díj
47.350.- Ft.



A kedvezmény megállapitásźnźi nem lehet Íigyelembe venni azt az idótartamot, ameddig a helyiség
nem szerepelt a bérbe adható helyiségek lisüájrán

Az opten Cégiár tanűsága szerint a társaság ellen végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
fo|yamatban. A t.ársaság.2013. március 18-rĺn került bejegyzésre a cégnyi|vántntásba, adóbevallási
kötelezettségének legkésőbb 2014, mtýus 3l-ig kellett eleget tennie.

IV. Diintés taľta|mának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a IracĹľeykeľ Kft. ĺć,szétc szcszmcntcs vcndóglátas célrjőtra,

hatźrozottidótartamra,20l9. december 31-ig,94.700.. Ft/hó + Áfa béľleti +könizemi. és ktilon
szo|gźůtatási díj ak összegen.

V. A döntés célja' pénzügyi haüĺsa

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmezo részére töľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti dij fedezné az onkormányzatközös költségét, és plusz bevétele is száľmazna, továbbźt
a béľlő a helyiséget aszeszmentes vendéglátás tevékenységnek megfelelően kialakítja, ľendben taľtja.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadźsként továbbra is közös költség
ťrzetési kötelezettség terheli és a heiyiség ál|agaromlik.

A hatfuozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormźnyzat 2014. évi bérleti díj
e|őirźtnyzatźú.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabá|yi kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbęadásának feltételeiről
sző|ő 35/f013. (u. 20.) szźtmű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskĺjr megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993' évi LxxvIII. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díj'ának
mértékéről a béľlő kiváiasztása soľán kęll megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részéróI
töľténik az aján|atÍétel, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testtilet hatźrozatában
megállapított béľleti díjak alapján kell meghattrozni. Veľsenyeztetési eljĺáľás során béľbe adandó
helyiség esetében a minimális béľleti díj összegét apźůyź.z;ati felhívásban kell megjelcĺlni.
A hatás körrel rendelkező Bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képviselő testi'ileti
hatátrozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmezóbér|eti díj ajránlatott tett.

A Képviselő-testiilet 248/2013. (VI. 19.) szźlmű határozatźtnak II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen haĺározat és a Kt. más hatátrozaÍ'a szeľint aktua|izźůt
beköltözhetó forgalmi érték szo|gźtl. A határozat 8. pontja a|apjźn a helyiségben végemi kivźnt
tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti dij meghatározása' a Szeszmentes vendéglátrás
tevékenységhez tartoző szorző 6 %o.

A legalább 24 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormányzati érdekből
legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető. A kedvezmény megá||apitźsánźi nem lehet figyelembe venni azt az
időtaľtamot, ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listáján.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bér|o a bérleti szerzódés megkötését megelőzően
kĺjteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfeleĺő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegĺző előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozatot aláíľni.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.



Határozatijavaslat

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

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

7.) hozzájárul a Budzpest VIIr., 34626l0lV2 helyrajzi szátmon nyilvántartott, természetben a
Budápest VIII., nĺíľĺczĺ út 63. szźm a|att ta|źtthitő, I49 mf alapterületrĺ (75 Í# fsz, 74 rĺŕ
ga|éria), üľes, önkormźnyzati tulajdonú, utcai bejáratu fijldszinti helyiség bérbeadásához
hatáĺozott időtartamra, 2019. december 31-ig a Ilaci.Peykeľ Kft. tészére' szeszmentes

vendéglátás cé|jźra, 94.700.- Ft/hó + Áfa béľletĺ + közíjzemĹ és külön szo|gźůtatási díjak
összegen.

2) abérteti szerződés megkötésének feltételę, hogy az Önkormányzat tulajdonábarl á||ó nem lakás

cé|jára szo|gáúő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI. 20.) szźtmű Budapest
Józsęfuarosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźtn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megÍizetését, valamint a |7, $ (4) bekezdése alapjźn közjegyző e|őtt eryoldalú
köte lezettsé gvál lalási nyi|atkozat a|áiĺ ásźú vál lalj a a leendő b érlő.

Felelős: Kisfalu Kft üg;rvezető igazgatő
Határidő: 2014. június 30.
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata a közzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. június l 0.
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