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Budapest Fováros VIII. kerület Józsefiláros onkoľm ányzatKépviselő-testületéneu ęc í,
Y ár os gazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

C ,6 .,s2. napirend
Előteľjeszto: Kisfalu Kft'

AVáľosgazdálkodási*?:"?il"ŕ#j#äOl4. június23-iülésére

Tárgy: DEÁK CSALÁD KFT. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľii|et, KáIváriatér |9. szám a|atti üres, önkormányzati tu|ajdonú nem lakás célú helyiségre

Előterjeszto: Kisfalu Kft.' Kovács ottó igyvezető igazgatő
Készítette: Kubánka-BerghammerPetráľefeľens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A döntés elfo gadásához e gy sze.Ű szav azattö bbsé g szüksé ges

Tisztelt Y átosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat 
.tulajdonát képezi a Budapest VI[., 35456/0/N4 és 3545 6/0/N35helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII, Kálváľia tér 19. szám alatti, 42-; ;i,i 

^;,łisszesen 66 m2 alapterületű, utcai bejératu, ftjldszinti nem lakás célú összenyitott helyiségek,amely az ingat|an-nyi l vántaľtásban tizlethel yi sé g be soro l ásúak.
A Kisfalu Kft onkormányzati Házkezelő Iľodája a helyiségeket 20|4' március 24-én vettebirtokba. A binokbavételi jegyzőkonyv, a ľendelkezésrę állďtepet és a 20l3. november 29-én készült éľtékbecslés alapján a .helyiségek közepes állapotúak, nagyobb felťrjításľaszoľulnak, (3) besoľolásúak' jelenlegi á||apotában ľendeltetésszerű haszná|atra nemalkalmasak.

A Deák Család Kft. (székhely: 1089 Budapest, Kálváľia tér 19.; cégsegyzékszám:01-09-
939303; adoszám: 22693509-2-42; képviseló: Maktabi Yousef ügyvezető) kéľelmet nyújto[tbe a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiségek irodai tevékenysé g, ruktározás cé|jára töľténőbérbevétele kapcsán. A kéľelméhez becsatolásľa kerültek a szĹikséges iratok. A kére1mező azá|ta|a becsatolt nyi|atkozatban a bérleti drj megállap ítását a) o;,k";;; y)at aral ťlzetettközös költségen kéri. Amennyiben ezen aZ összegén veheti bérbe a helyiség et, ugy aztnyi|atkozata értelmében 2O|4. decembeľ 31-ig sajZt kciltségén felújítja, * ..* a bérletijogviszonyának iđotartama a|att, sem azt tĺĺvétoen nem él bérbeszámíiási kérelemmel, afelújítás költségének megtérítését semmilyen jogcímen nem kciveteli u, onko* ányzatto;. Akéľelmező a Négy Tigľis piacon folytĺoti těvékenységét szeľetné a fenti helyiségbenťolytatni. Fő tevékenységi köľe: 4742,08 TelekommuniĹacios termék kiskereskedelme.
A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kére1mezo a nemzeti vagyonról szóló201l. évi CXCVI. töľvény 3. $ (l) bekezdés l. pont1a szeľint átlátható szeľVezetnek rrrinostil.
II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás céIú helyiség béĺbeadáshoz béľbeadói clöntés sztikséges' amely dĺjntésmeghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

A vizora nélküli hely.iségek után az onkormányzat közös koltség fizetési kötelezettsége:
7.970,- Ft/hó -t l3.930,- F.t/hó, összesen 21.840,- Ft/hő.



A Grifton Property Kft. 2013. november 29-én kelt értékbecslése szerint' a fenti helyiségek
forgalmi ér1éke: 10.900.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi érték |OO %-ának
ílgyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenysé ghez.tártozó (iroda, raktározás)
8 oń-os szorző a|apján a számitott béľleti díj osszeg: ĺz.oel,- rí + lra. 

t - -

A Kisfalu Kft. onkor-rnźnyzati Házkezelő Irodája a birtokba vételkor a fenti címen lévő
helyiségek béľbeadóľa tartoző munkák e|végzésétnettó 1.l00.000'- Ft (bruttó: 1.397.000,- Ft)
cĺsszegben becsülte meg'

Az opten Cégtár tanúsága szerint a társaság ellen végľehajtási-, csőđ- és felszámolási eljárásnincs folyamatban, társasági adóbevallási kötelezettsegenek 2O|O., 2011., és 2012-ben is
eleget tett.

IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség béľbead ását a Deák Család Kft. ľészére, határozat|an
időre, iľoda és ruktározás tevékenysé g cé|jára. A bérleti díj összege a mindenkoľi kcizös
költséggel megegyező összegiĺ (az e|óterjesztés tátgyalásánaĹ idopo-ntjában 7'9|O,- Ft/hó +
13.930,- Ft/hó, cisszesen 2I.840,- Ft/hó) Afa-va|- ntjvelt bérleti + kozizemi- és krilön
szo|gáItatási díjak ĺisszeg a kérę|mező vá||a|ására tekintettel a bérleti jogviszo ny első 22
hónapjában. A bérleti díj a23. hónaptól 72.667,- Ft/hó + Áfa + infláció bérleti + közüzemi- és
kül ön szo| gáLtatás i díj ak ö ssze gre emelkedik.

A bérlonek vállalnia kell a helyiség saját koltségen töľténo teljes felújítását külon
megállapodás alapján. A bérlonek tudomásul kell věnnie' hogy a ňelyiség felújítáSának
költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem kcivetelheti.

Amennyiben a bérlő a helyiség fe|iĄítását,nemvégzi el' úgy a béľleti
megkotésének napjátől72.667,- Ft/hó + Áfa bérleti + köňzemi- és
osszegre módosul

A bérbeadőra taltoző munkák értéke: bľuttó |.397.OOO,- Ft (nettó: 1.100.000,- Ft), amely
összeg a jelenlegi számított bérleti díj és a jelenlegi közös k<iltség különbozet e a|apjźn
bérbeszámítás esetén 22 hónap alatt lenne bęszámithato' A bérleti díj ósszegének és a közös
koltség külcjnbözetének össze ge: 50.827,- Ft/hó.

Az onkorm tnyzat számátaelőnyösebb, hogy a leendő bérlő végzi e| a fe|ujítási munkálatokat
saját költségen, mivel az önkormányzati helyiségben béľbeadďhelyett e|iégzett értéknovelő
beľuházások és a saját tevékenységéhez kapcsolódó munkák is a helyiseg e"rtetet novelik és
egy esetleges béľleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő egy ĺ"iĺiĺňtt és karbantaľtott
helyiséget ad vissza.

A Maktabi Yousef a Deák Család Kft-ben 2OI3. janufu 25, napjától tulajdonos' aÍTa
vonatkozóan nem nyújtott be iratokat, hogy a Négy Tigris Piacođ ezen a néven bérleti
szerződéssel ľendelkezett volna. Ene vonatkozőarl az ővadékméľséklését nem iavasoliuk.
V. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmezo részéte töľténő bérbeadását, mivel a befolyó béľleti díj
fedezné az onkormányzat' közös költség fizetési teľhét, és a felújítássa| az ö:"k;,^i;y;;,
tulajdonában álló helyiség műszaki színvonala nőne, a helyiségben elvégzett értéknövelő
munkák eľedményeként a felújított helyiség a kerület hasznátavćt|na,

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta továbbra is
közös költség fizetési kĺjtelezettsége Van' a helyiség jelenlegi műszaki á||apota tovább
romolna mind a helyiségen beltil mind a helyiségen kívül, rontjä a külső környézetet is (pl.
hirdeté seke t r agasztanak a kiľakati portálra, vagy betorh etlk az üve geket).

díj, a béľIeti szerződés
különszolgáltatási díjak



A helyiség bérbeadása pénzügyi fędezetet nem igényel.

A határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolj a a 2014. évte tervezett béľleti díj
bevételi e|oirźny zat telj esülését.

VI. Jogszabályi körn y ezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában á|1ő nem lakás cé|jára szo|gtiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől sző|ő 3512013. (vI. 20) számí rendelet 2. $ (1) bekezdéśe éňehében a Kt. - arendeletben meghatfuozott feladaĹ és hatáskör megosztás szerint _ önkoľmányzatibétbeadői
döntésĺe a Y árosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságot jogosítj a fel.
A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésrikĺe vonatkozó
sző|ő |993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (l) bekezdése értelmében a
összegében szabadon állapodnak meg.

egyes szabályokľól
felek a helyiségbér

A Rendelet 14 $ (l) bekezdése a|apján a bérleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség béľleti
{ljának mértékéről a béľlő kiválasztása soľán teil megállapodni. Amennyiben aZ
onkormányzat részérőI történik aZ ajánlattéte|' a helyiseg uoĺetĺ díjának mértékét a
Képviselo-testület hattlrozatában megállapított béľleti díjak 

-a|apján 
keli meghat fuozni. A

hatáskönel rendelkezo bizottság a béľbeadói döntés měghozataĺakoľ a képviselő-testületi
batćrozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmezó béľleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 24812013 . (VI. 19.) szźtmu határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében
a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Kt. más hatáľo zata szetint
aktualizá|t beköltözheto forgalmi érték szolgál' Ahatározat 8. pontja alapján a helyiségben
végezni kívánt tevékenység f,rgyelembevételével tcjrténik a bérleti díj meghat árőzásí, az
iľodai, raktározási tevékenysé gheztartoző szotző utcai foldszinti helyiség esetšn s x.
A Rendelet 14. $ (2) bekezdés atapján a ]eendő bér|ő a bérleti szeruődés megkötését
mege|őzően köteles a bérbeađónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget ovadékként
megfizetni, valamint a |7, $ (4) bekezdés alapján kozjegyző .lBtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozatot aláíľni.

A 24. pont szerint a ťlzetendő nettó béľleti drj egy hónapľa jutó osszege nem lehet kevesebb,
mint az onkormányzat áitaItársasházi közos és egyéb kđltsegkont kifizetett összeg.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti
helyiség béľbeadásával kapcsolatos dontését meghozni szíveskeJj en.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számuYárosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottságihatfuozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35456lN4 és 35456/A/35 helyraj zi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Ká|vária tér 19. szám a|att ta|á|hatő, 42 + 24 

^z',cjsszesen 66 m2 alapterületű, üres, onkormányzati tulajdonú' utcai bejáratú, foldszinti nem
lakás célú üzlethelyiség béľbead ásához hatáľozat|an időľe, a Deák Csatád Kft. ľészére,
iroda' raktározás tevékenységcé|jára. A bérleti díj összege a mindenkori közos költséggel
megegyezo összegű (aze|oterjeszÍéstárgyalásának időpontjában7'9|O,- Ft/hó + l3.930,-
Ftlhő, összesen 2|.840,- Ft/hó) Áfa-val növelt bérleti !_kozuzemi- és kĹilön szolgáltatási
díjak összeg a kéľelmező váIla|ására tekintettel a bérleti jogviszony első 22hőnápjában.



A bérleti đíj a 23' hónaptól 72.667,- Ft/hó + Afu + infláció bérleti + kozuzemi- és külon
szo|gá|tatási díj ak o s szegre emelkedik.

2.) A bérlőnek vállalnia kell a helyiség saját költségen történő teljes felújítását külön
megállapodás alapján. A bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a helyiség felújításának
költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem követelheti.

3.) Amennyiben a bérlő a2.) pont szerinti helyiség felújítását nem végzi el, úgy a bérleti díj,
a béľleti szcľzodés rnegkötésének napjátó|72.667,- Ft/hó + Afa berleti i koztizemi- és
különszolgáltatási díjak összegre móđosul.

4.) a bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szolgáIő helyisé.gek béľbeadásának feltételeiľől szóló ĺsĺzols. (VI. 20.)
szttmu Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjĺín 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťtzetését, valamint a |7. $ (a) bekezdéśe a1apjźn
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirźtsát vállalia a leendo
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgató
Határidő: 20|4.június 30.
A döntés végľehajtásáÍ'végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺirét érintő döntések esetén javaslata akozzététel módiára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest. 2014.június l 3.

Tisztelettel:

Kovács ottĺí
igyvezető lgazgatő
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