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Népszínhĺíz u.49. szám a|atti üľes iinkoľmányzati tulajdonrĹ helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
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Tisaelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' 35t0|l0lN7 (nyilvántartásunk szerint
35|01l0lN6)he|yrajzi számon nyiivántaľtott, a Budapest VIIr., Népszínház u. 49. szźtm a|atti,59 m2

alaptertiletű, utcai bejáľatí' ftjldszinti nem lakás célú helyiség.

Az A|apító okirat 1998. évi módosításakor a 35101/0lN5 és a N6 a|betétek <isszevonásra kerültek
műszaki egyesítésük miatt. A módosítás miatt a 6 albetét helyett a Földhivata|náů 7 a|betétként keľült
bejegyzésre, mint önkoľmányzati tulajdon.

Az onkormányzati Házkeze|ő Iroda a helyiséget f0I3. augusztus Żf-én vette biľtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség felújításra szorul, (3) besoľolású. A helyiség
ľendelteté s s zeru használatra alkalmas.

1' Az AFGANI FooD Kft. (Cg: 0l-09-187304; szék.he|y: 1083 Budapest, Szigony u. 1. 9. 33.;

adószźtma: 248790f6-f-42; képviselő: Lokmani Suleiman ügyvezető) bérbevételi kéľelmet
nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség gyTos' pizza árusitása (szeszárusíĺással) és inteľnet
kávéző cé|jálratörténő bérbevétele kapcsán' A szükséges iratok (Cégkivonat, Aláírási Címpéldány)
becsatolásra keriiltek. A cég f0I4. március 05-én keľült bejeryzésre. Béľleti díj ajánlata:
60.000'- Ft/hó+ Afa.

A benýjtott iratok alapján megállapíthatő,hogy akére|mező a nemzeti vagyonľól szőlő 20II, évi
CxCu. töľvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja szerint át|źLthatő szeľvezeürek minősül.

2. A VN.FoRs Kft. (Cg: 01-09-186740; székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 3. I. 3.;

ađőszálma: 24867898-2-43; képviselő: Varga Zsolt és Nagy Melinda ugyvezetők önállóan)
bérbevéte|i kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hęz a fenti helyiség élelmiszer kereskedelem
(szeszálrusitással) céljaľa töľténő bérbevétele kapcsĺán. A szükséges iratok (Cégkivonat, A|áírási
Címpéldány) becsďolásra keľtiltek. A cég 2074. február 25-én került bejegyzésre. BérletÍ díj
ajánlata: 75.000,- Ft/hó+ Áfa.

A benyujtott iľatok alapjrán megállapÍtható, hogy akére|mező anemzeti vagyonról szóIó 2011. évi
Cxcu. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint áúl'źúhatő szervezetnek minősül.

A szeszesital aľusÍtiás miatt Tĺáľsaságunk megkereste a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
Polgĺármesteľi Hivatal Hatósági |Jgyosztá|y Igazgatási Itodźtjźt. Tźljékoztatźtsuk szerint az uz|etek
éjszakai nyitvatanási rendjéről szóló Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvźtos onkoľmźnyzat
Képviselő-testiilete 4512008, (IX. l2.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $-a



alapján az alkoholtafia|mí italokat árusító élelmiszer jellegtĺ üzletek 23 őra és 06 óra között nem
taľthatnak nyitva, kivéve ha az alkoholtartalmú italok ĺárusításät23 óľa és 06 óra között beszüntetik.

Továbbá a keľeskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről sző|ő 210/2009. (IX. 29.) számtl
kormányrende|et 2I. $ (29 bekezdése a|apjźtn a ,,melegkonyhás vendég|átő tizlet kivételével tilos
szeszes ital kiméľni nevelésĹoktatási, egészségĺigyi' ryermek- és ifiúságvédelmi intézmény bráľmely
bejźtratáttő|számított 200 méteres köZűti (közterületi) tavolságon belül''.

A fenti jogszabályok betaľtásával a Budapest VIII. Népszínhaz u. 49. szám a|atti üzlet éle|miszer
kereskedelmi tevékenység, illetve gJros' pizza źlrusitźts céljĺára szeszesital aľusítással bérbe adható,
azonban a kęreskedők kötelesek a jegyzőhöz kereskedelmi tevékenységüket a fenti címen bejelenteni.

II. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés sziikséges, amely döntés meghozata|źra aTiszte|t Bizottság
jogosult.

III. Tényállási adatok

A vizóra nélkiili helyiség után az onkoľmányzat közös költség fizetési kötelezettsége:
16.520.. Ft/hó + Áfa.

A 35|0|10ĺN6 (a vagyon-kataszteri nyi|vźtntartźtsban az albetét módosítása folyamatban van) hrsz-ú,
59 m' a|apteriilettĺ, utcai bejáľatu, füldszinti nem lakás célú helyiségnek az ingat|anvagyon-
kataszterben nyi|vántaľtott becsült foľgalmi értéke: 10.136.000'- F't. A bérleti díj megállapítäsa a
nyi|vźlntartétsi érték I00 %o-ának figyelembe vételével kerül megállapításra. A helyiségben végezni
kívánt vendég|átás tevékenységhez tartoző béľleti dijszorző 12 %o, azaz a szźtmitott nettó havi béľ|eti
díi tĺsszeee: 101.360.- Ft.

A legalább 6 hónapja nem hasznosított helyiség esetében a bérlęti díj önkormźtnyzati érdekből
legfeljebb 20 %-ka| csökkenthetó. Az így csökkentett nettó havi béľleti díi (|f %o-os szoľző
figyelembevételével) 8 1.088.- Ft.

A 35|oLl0/N6 hrsz-il, 59 m2 alapteriiletiĺ, utcai bejfuatű, fiildszinti nem lakás célú helyiségĺek az
ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántaľtott becsült foľgalmi értéke: 10.136.000,- Ft. A béľleti díj
megźů|apitása a nyilvántaľtási érték 100 %o-ának figyelembe vételével kerül megállapítĺásra' A
helyiségben végezni kívánt élelmiszer kiskereskedelem (szeszárusítással) tevékenységhez tartoző
bérleti dijszorző I0 %o, azaz a szálmított nettó havi béľleti díi összege: 84.467.. Ft.

A legalább 6 hónapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkormźtnyzati érdekből
legfeljebb 20 %-ka| csökkentheto. Az így csökkentett nettó havi béľletĺ díi (10 %-os szorző
figyelembevételével) 67 .57 3.- Bt.

Az opten Céglzr tanűsäga szerint az AFGAN FooD Kft. ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási
eljárás nincs folyamatban. A Cée 20|4. marcius 05-i bejegyzésu, társasági adóbevallási
kötelezettségének ajövő évben kell előszöľ eleget tennie.

Az opten Cég[ár tanúsága szerint a VN-FORS Kft. ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljĺáľás

nincs folyamatban. A Cég 2014. februźlr f5-i bejegyzésű, társasági adóbevallási kötelezettségének a
jövő évben kell először eleget tennie.

Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a meghívásos versenyeztetés alkalmazásźú, tekintetÍel arta, hogy a bérbevételi
kéľelmekben szereplő bérleti díj és tevékenység a|apjźn kivźl|aszhatő az onkormźnyzat szźtmára
előnyösebb aján|at'

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a V|ĺ-FoRS Kft. részére élelmiszeľ
keľeskede|em (szeszáľusítássat) cé|jára, hatttrozat|an időre 30 nap9s felmondási idő kikcĺtésével, a
bérbevételi kérelmében szereplő béľleti díjon, azaz 75.000'- F.t/hó + Afa béľleti łközuzemi- és külön
szo|gá|tatási díj ak <isszegen.



Javasoljuk a k&e|mezó źita| megajánlott bérleti díj elfogadását, tekintette| arra, hogy a helyiség
közepes műszaki állapotú, felrij ítást igényel.

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását az AFGAN FooD Kft. részére, gyros,pizza
aľusítĺása (szeszátrusitźtssal) és internet kávézó cé|jára, tekintette| arľa, hogy a bérleti dij aján|ata

alacsonyabb a másik kérelmezőétől.

V. A döntés célja' pénziĺgyi hatása

Javasoljuk az tiľesen álló helyiség bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj
fedęzi az onkormányzatközös költség fizetési terhét, azon felĹil plusz bevételt is jelent. Amennyiben
nem adja bérbe a he|yiséget az onkoľmányzat, kiadásként havonta közös költség fizetési
kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki źńlrapota akihasznáůatlanság miatt folyamatosan
romlik.

A hatfuozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 2014. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabá|yi ktiľnyezet

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/fO13. (VI. 2O.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rende|et (továbbiakban:
Rendelet) 2. s (l) a Kt. _ a ľendeletben meghatározott fe|adat- és hatáskör megosztás szeľint _
önkoľmányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A 7. $ (1) bekezdés c) pontja értelmében a helyiséget csak veľsenyeztetés a|apjźtn lehet bérbe adni, ha
az adott helyiségľe i hónapon belĺil több bérbevételi szándék került benyújtasra, és a bérbevétęli
szándéknyilatkozatok köziil nem vźiaszthatő ki egyételmiĺen a legelőnyösebb ajźtn|at. Ez esetben

a|ka|mazhatő a meghiv źlso s versenyezteté s.

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

A Renđelet 14. $ (1) bekezdése a|apjźln új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéľől a

bérlő kiválaszttsa során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részéról töľténik az
ajźnlatÍéte|, a helyiség bérleti dijnak ménékét a Kt. hatĺírozatźtban megállapított bér|eti díjak alapjrán

kell meghatźrozni. A hatráskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a képvise|ő-
testületi hatfuozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmezőbér|eti dij ajźn|atottett.

A 248/20|3' (VI. 19.) szźtmű Képviselő.testiilet hatźrozatának II. fejezet 7' pontja ételmében a
helyiségbér a|apjźn| a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más határozata szerint a|<tua|izźůt

beköltözhető forgalmi érték szo|gétl. A 8. pont alapján helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembe vételével történik a bérleti díj meghatározása, amely a|apján avendég|átás szeszĺĺrusítassal
tevékenységhez tartozô szorző If %. Az élelmiszer kiskereskedelem szeszátrusitźlssal töľténő
tevékenységh ez tartoző szorző | 0 Yo,

A Rende|et 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő béľlő a béľlęti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatota|áimi'

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjen.

Hatńrozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul hozzlź a Budapest VIII.,
35t01l0lÁJ7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII. Népszínház u 49. szttm a|atttz|á|ható,
59 m2 alapteľiilehĺ, üres, önkoľmányzati tulajdonri, utcai bejĺĺratu, Ítjldszinti nem |akás célú helyiség
bérbeadásához az AGFAN FooD Kft. részére.

.........év. (...hó....nap) . szźtműYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzlźjdrul a Budapest VIII., 3510ĺ./0lN7 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.'
Népszínhĺíz l 49. śzám a|att ta|á|hatő, 59 mf alapteľülettĺ, üľes, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejárat6, Íijldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 3O_napos
felmondási idő kikötésével a VIrI.FORS Kft. részére, éle|miszeľ keľeskedelem
(szeszáľusítással) cé|jźra,75.000,- Ft/hó + Áfa bé"leti + közüzemi- és külön szo|gáltatiási díjak
összegen.

2.) abér|eti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajđonźbarl tú|ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése a|apjźn 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7. $ (4) bekezdése alapjźn közjegyzo e|őtt eryoldalú
kötelezettségvállalásinyl|atkozata|áirásźtt'vä||a|jaaleendőbéľlő.

Felelős : Kisfalu Kft , ugyv ezető igazgatőja
Határidő: 2014. július 28.
A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ata akózzététe| mődjára

nem indokolt

Budapest, 2014. július 4.

hirdetőtáblán

Tisĺelettel:
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