
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testtiletének
Y átrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj esztő: Kisfalu Kft . napirend

ELoTERIEsZTÉS
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. július 21-i ülésére

Táľgy: Reménykedők Klubja Szociális Szövetkezet béľbevéteľ kérelme a Budapest YIII.
keľület, Baľoss u. 105. szálm a|atti üres, łinkormányzati tu|ajdonű nem lakás célú
helyiségľe

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Szabó Gergely referens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A döntés elfo g adásáh o z egy szeru szav azattöbb sé g s zükséges

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vIil., Baľoss u. 105. szám a|atti,3581}t0tN7 hrsz-
ú, utcai bejáratű, f<ildszinti, 29 m2 alapterü|etű nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-
nyi|vántartásban üzlet besorolással szerepel, valamint a 35810t0tN2 hrsz-ú, !2 m2 alapterületű,
pinceszinti nem lakás célú helyiség, amely az ingatlan-nyilvántaľtásban ľaktár besorolással szerepel. A
helyiségek egybenyitottak a f . albetét a 7 . a|betétből közelíthető meg.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|ő kodája a fenti helyiséget fOI4. január f3-án vette birtokba.
A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiségek közepes műszaki állapotúak, (3)
besorolásúak' rendeltetésszeríĺ használatta alkalmasak.

A Reménykedők Klubja Szociálĺs Szövetkezet (székhely: 6630 Mindszent, Mátyáts király u. 59.;
cégtregyzékszám: 06-0f-0006f7; képviseli: Kádár István és Kádár Istvánné igazgatósági tagok)
kéľelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség lángossütő büfé és vegyeskereskedés
(palackozott szeszárusítással) céljára történő bérbevételének ügyében. A kérelemhez szükséges iratok
becsatolásra kerültek. A kérelem 75.000'. Ft + Afa bérleti dd ajánlatot tarta|maz'

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy akére|mező a nemzeti vagyonról szó|ő fDII. évi
Cxcvl. ttirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áLtható szervezetnek minősül.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadói dtlntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt B izottság j ogosult.

III. Tényállási adatok

Az onkormá:nyzat közös költségfizetési kotelezettsége: 4.680.. Ft/tró + l'.950.. Ft/hó: łisszesen:
6.630.. Ft/hó.

A Grifton Property Kft. által f0I4. ápr1|is 29-én készített értékbecslés szerint a helyiség forgalmi
értéke: 4.800.000'. Ft. A kéľelemre tcĺrténő bérbeadás esetén, lángossütő büfé és vegyeskereskedés
(palackozott szeszárusítással) tevékenységhez tartoző bérleti díj szorzó lf%o, az így számított havi
bérleti díj: 48.000.. Ft/hó + Afa.

Az opten Cégtár tanúsága szerint a szcivetkezet ellen végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljiárás nincs
folyamatban.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirol sző|ó fI0lf009. (D(. 29.) Korm. rendelet 21.$
(f)bekezdése ételmében a helyiségben palackozott szesz árusítása végezheto.



IV. Döntés taľta|mának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását a Reménykedők Klubja Szociális Szłivetkezet tészére,
lángossütő büfé és vegyeskereskedés (palackozott szeszárusítással) céljára, hatźrozat|an időtartamra,
30 napos felmondással, a kéľelmező á|ta| ajánlott 75.000,. Ft/hó + Áfabéľletĺ + közüzemi- és külön
szolgáltatási díjak osszegen. Javasoljuk a bérleti díj kérelmező áÄta]- tett összegen történő béľbeadását,
mive| az magasabb a számított bérleti díjnál és ezkedvezőbben befolyásolja áz onkormányzat2OI4.
évi bérleti díj e|őirányzatát.

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az Önkormányzat közos költségét, és plusz bevétele is származn a, továbbál
a bér|ĺ5 a helyiséget a lángossütő büfé és vegyeskereskedés (palackozott szeszárusítással)
tevékenységnek megfelelően kialakítja, rendben tartja. Javasoljuk a béľleti díj kérelmező áita| tett
ci.sszegen töľténo bérbeadását, mivel az jőva| magasabb aszámított bérleti díjnál és ezkedvezőbb az
Önkormányzat számźta

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös kö|tség
fizetési kotelezettség terheli és a jó műszaki állapotú helyiség á'||agaromlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat }OI . évi bérleti díj
e|łlirányzatát.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 35/f013. (VL fo.) száłmű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ onkormányzati bérbeadói döntésre a
Y árosgazđálkodási és Pénzügy i B izottságot j ogo sítj a fel.

A Rendelet 4. $ (5) bekezdése szerint nem adható bérbe a helyiség, amennyiben a kérelemben foglalt
tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabály kizá,rja.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
L993. évi LXxVm. töľvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér osszegében
szabadon állapodnak meg.

ARendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján abérleti díjról új bérbeadás esetén ahelyiség bérleti díjának
mértékéről a bér|ő kiválasztása során kell megállapodni. Amennylben az onkormányzat részérőI
torténik az aján|attétel, a helyiség béľleti díjátnak mértékét a Képviselő-testtilet határozatálban
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatátozni. Versenyeztetési eljárás során bérbe adandó
helyiség esetében a minimális bérleti díj összegét apályázati felhívásban kell megjelölni'
A hatás körrel rendelkező Bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő testĺileti
határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kére|męző bérleti díj ajánlatott tett.

A Képviselő-testtilet f48/20Í3. (vI. 19.) szám(l határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźtrozata szeľint akua|izá\t
bekciltözheto forgalmi érték szolgái. A határozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével ttirténik a bérleti díj meghatározása, a vegyeskereskedés (palackozott
szeszárusítálssal) tevékenységhez tartozó szorző I0 7o, a lángossütő büfé tevékenységhez tartozó
szorző If 7o.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szó|ő fl0/f009. (IX. 29.) Koľm. rendelet 21.$
(f) b ekezdése énelmében a hel y i sé gben pal ac ko zott szesz áru sítása v é gezhető .

A Rendelet 14. s Q) bekezdés alapján a leendő bér|ő a bérleti szerzódés megk<ltését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áími.



Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Yátosgazdátlkodásí és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hat'á.ľozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodásiés PénzügyiBizottsági hatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzĺźjdruĺ a Budapest VIII.' 35810l0/N7 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest YIII., Baľoss u. 105. szám a|att található, f9 m2 a|apterületiÍ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú foldszinti helyiség és 358I0I0IN2 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben Budapest VIII.' Baross u. 105. szám a|att található, 12 m2 alapterüIetű, üres,
önkormányzati tulajdonú pinceszinti, egyĺ.ittesen 4| m2 alapterületű helyiségek bérbeadásához
határozat|an időtartamra, 30 napos felmondással a Reménykedők Klubja Szociális Szłivetkezet
részére,lángossütő büfé és vegyeskereskedés (palackozott szeszźłrusítással) céljára, 75.000,. Ft/hó
+ Afa bérleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak cĺsszegen.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jfua szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiról szóló 35l20I3. (VI. 20.) számú Budapest
Józsefváľosi Önkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti ddnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17 ' $ (4) bekezdése alapj án közjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvál lal ási nyi latkozat a|áír ását vállalj a a leendo bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgató
Határidő: 2014. július 28.
A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslata aközzététę| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2014. július 08.
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