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Tisĺelt Y áĺosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság !

L Előzmény

Az Önkormányzat tulajdonát képezó Budapest VIil.' 36730t0lV5 he|yrajzi számon
nyilvántartott, Budapest VIII.' Baľoss u. 30. szám alatti,36 m" alapterülettĺ, utcai, ftjldszinti
nem lakás célú helyiségbér|ője volt a vnpy Bt. az 1997. június 03. napjrĺn kelt és 2000.
maľcius 03-án módosított határozat|an idejű bérleti szerzodés a|apján. A bérleti díj nem
fizetése miattabérleti szerzóđés2006. április 30.napjárafelmondásľakerült.

A helyiséget élelmiszeri,lzIet (szeszesital aľusítással) céIjérahasznáIja a volt bérlő, és jelenleg
is a birtokábaĺtartja. A helyiség bérbevételekor óvadék nem kertilt megá|Iapításra. A helyiség
azingat|an-nyilvantaľtásbantizletbesoľolású.

ozv. Vépy Sándoľné, a Vépy és Taľsa Bt. beltagja 2006, decembeľ 30-án a Cégbíróságon
bejelentette az egyszerasített végelsziímolással történő jogutód nélkĺili megszÍĺnést. A beltag
2011-ben tcjrtént halá|a uttn a Cégbíróság a NOVUM Pétuugyi, Gazdasági Tanácsadó és
Műszaki Szolgáltató Zrt-t jelö|te ki végelszámolóként. A Fővĺáľosi Törvényszék Cégbíľósága
20|3. július 04-i 01-l|-02961416 sz. végzésében felmentętte a végelszámolót, és az eljárást
megsziintette, továbbá megźilapította, hogy a Vépy és Taĺsa Bt. a tĺiľvényes működését
helyreá11ította.

A VÉPY Bt. (székhely: 1081 Budapest, Bezeľédi u. 4. 3. 3,; cégegyzékszźm: O|-O6-6t3928;
adőszálm: 28905554-2-42; képviselő: Vépy Ferenc Gyula tigyvezető) kérelemmel fordult a
Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség béľleti jogviszonyĺínak eredeti áIlapotnak megfelelő ľendezése
érdekében.

Kérelmfü előterjesztését eddig akadáIyozta a folyamatos hátralék és annak egyeztetése,
valamint az e|htnőđó Cégbírósági eljańs a cég működésének visszaźi|ítása érdekében.

A szeszesítal arusítás miatt Taľsaságunk megkereste a Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuiáľosi Polgláľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztá|y Igazgatási lrodáját. Tájékoztatasuk
szerint az ilz|etek éjszakai nyinatartási rendjéľől szóló Budapest Fővĺáľos VIII. keľiilet
Józsefuaľos onkormĺányzat Képviselő-testÍ.iletę 4512008. (IX. I2.) sz. ĺinkoľmźnyzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $-a a|apjtn az alkoholtaĺtalmĹł italokat ĺáľusító élelmiszer jellegtĺ
tizletek 23 őra és 06 óra között nem taľthatnak nyitva, kivéve ha az alkoholtaľtalmú italok
trusítástÍ23 őra és 06 óra közĺjtt besziintetik.



A fenti jogszabá|yok betaľtástxa| a Buđapest VIII., Baross u. 30. sztml alatti üzlet élelmiszer
kereskedelmi tevékenység céljĺíľa szeszesital aľusítással bérbe adhatő, azonban a kereskedő az
Rendelet 2. $-ában meghataľozottilzletekéjszakainyiwatartási rendjét k<iteles betaľtani.

A Vépy Bt. 242911997. nyilvĺíntartási számon szerepel a kereskedelmi tevékenységet
folytatók nyilvĺíntaľtásában.

A kérelmezó a nemzęti vagyonľó| szőlő 20II. évi CXCM. t<irvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja
szerint át|áthatő szerv ezetnek minő sül.

il. Beteľjesztés indoka

Ú3 berleti jogviszony létesítéséhezbérbeadői dĺintés szĹfüséges, amely döntés meghozatalźľaa
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. TényáIlási adatok

Jelenlegi ĺettő használati díj : 7 t.139,. Ftlhó.

A vízőra nélküli helyiségre az onkormtnyzat ktizĺis költség ťĺzetési kö'telezettsége: 6.771,.
F't/hó.

Nyilvantaľtásunk szerint a Vépy Bt-nek zlI4.junius 30. napjáig nincs hasznźiati-, közĺizemi
és külĺinszolgáItatási díj hátral éka.

Az Ingat|an-vagyonkatasńer nyilvĺántartása szerint az utcaí bejáĺatű, ftjldszinti helyiség
becsült értéke: 5.838.000'. Ft. A helyiség béľleti đíja a forgalmi éľték 100 %-ának
figyelembevételével, az utcai ftĺldszinti heIyiségben végzett tevékenységhez tntoző
(élelmiszer kiskereskedelem szeszesital iírusítássď) 10 %.os szorzőval szźlmított nettó havi
béľleti díj 48.ó50'. Ft.

Az opten Cégtar tanúsága szerint a tźtrsaság ellen csőd- és felszámolási eljaľás nincs
folyamatban, tarsasági adóbevallási kötelęzettségének 2011-ben, 2010-ben is eleget tett.

20|2-rő|adatanyi|vtntartásbannemszerepel.

Iv. A dtintés taľtalmának részletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiségĺe új bérleti jogviszony létesítését a vÉpy Bt-vel
élelmiszer kiskereskedelmi iizlet (szeszesital aľusítással) céIjfua,hatźlrozatlan időre 30 napos
felmondási határidő kikotésével, a jelenlegi hasznźt|ati díjon, azaz 7I.|39,- Ft/hó + Afa
bérleti- + köztizemi- és különszo|gźĺ|tatási díjak összegen, tekintettel a haszná|ő bérleti díj
ajźriatźra.

V. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség újbóli bérbeadását a Vépy Bt. részére, mivel a helyiség
hasznáIatźnak folytonossága az onkormźnyzat sztlmtra bevételi foľrást jelent, fedezi a kciztjs
kdltség fizetési kcitelezettséget és jelentős plusz jcivedelmet is termel. Amennyiben a helyiség
biľtokbavételre keľiilne az Önkoľmźnyzatot kĺiz<js kĺiltség ťlzetési kötelezettség terheli, és a
helyisé g műszaki źilapota romolhat.

A hatáĺozatijavaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az Önkotmźnyzat 20|4. évi bérleti
díj bevételt.

A helyiség bérbeadása pénzĹigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kłirnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonríban aIIő nem lakás cé|jaru szolgá|o helyiségek bérbeadásĺĺnak
feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI. 20.) számí Budapest Józsefuiáľos onkormányzati ľendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatźtozot1 fe|ađat- és hatáskĺir



megosztás szeľint _ önkormányzati bérbeađői döntésre a Yérosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottságot jogosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának

mértékéről a bérl(l kiválaszfuĺsa során kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat
részétó| töľténik az ajźnlattétel, a helyiség bérleti díjanak méľtékét a Kt. hatáĺozatában
megállapított bérleti díjak ďapján kell meghatźrozłĺ. A hatáskorľel rendelkęzo bizotĺság a
bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testiileti hatátozatbaĺ foglaltaktól csak akkor

térhet el, ha a kérelmező bérleÍi díj ajánlatot te.tt.

A béľleti díj megállapítĺísa 24812013, (VI. 19.) szźtmiĺ Képviselő-testiileti hatźxozat
(továbbiakban: Képviselő-testĹileti hatáĺozat) szerint történik. A Képviselő.testiilet hatfuozat

7. pontja alapjźn a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatáĺozat és a Kt. mĺás

hatźľozata szerint aktln|izáIt beköltözhető forgalmi értéke szolgál. A Képviselő.testtileti
hatáľozat II. fejezet 8. a.) pontja éľtelmében, a helyiségben végenĺ |<ĺvźnt tevékenység

ťrgyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatźxozása, az élelmiszer kiskereskedelem
szeszźrusítással tevékenységhez tartoző szorző I0 %.

A rendelet 17. $ (3) bekezdése értelmében a szerzodést akkor lehet megkötni, ha a béľlő e
rendeletben, valamint a béľbeadó dontésében foglalt fizetési kö'telezettségét az

onkoľmanyzatta|, vagyonkezelővel, vagy a bérbeadó szęwezettel szemben teljesítette, és az

onkoľmanyzattal, vagyonkezelővel, vagy a bérbeadó szervezettel szemben semmilyen
helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal összefüggő lejáľt taľtozása nincs, annak

teljesítését hitelt érdemlően igazo|ta.

A Rendelet 34. $ b) pontja értelmében amennyiben a felmondást követően, a béľleti
jogviszony megszúnése utiín a bérlő megsztinteti a felmondási okot, illetve a felmondással

kapcsolatban felmeľĹilt valamęnnyi költséget rendezi a bérbeadónak, a bérlő kérésére az tĄ

bérleti jogviszony |étrehozásźről a béľbeadó szewezet javaslata a|apjan a hatáskönel
rendelkező bizottság jogosult dönteni.

A rendelet 14. $ (2) bekezdése a\apjźn a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően

köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetĺi.
A |7 . $ (4) bekezdése alapjan abér|(5 a béľleti szerzódés megk<ltését követően kozjegyzó eIőtt

egyoldatúkötelezettségvallalásinyi|atkozatotkella|áímia.

Fentiek alapjźn kérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos

döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szrímú Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatźrozat..

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dtint, hogy

|,) hozzájárul aBuďapest VIII., 36730l0IN5he|yrajzi számon nyilvlántaľtott, a Budapest
ýIII., Baross u. 30. szám a\att talźihatő,23 m, alapterĹileťú, ĺlnkormányzati tulajdonú,

utcai bejaratu, ftjldszinti helyiség újbóli béľbeadásahoz határozatlan időre 30 napos

felmondási hatándő kikotésével, a YEPY Bt. részére, élelmiszer kiskereskedelem

szeszźtusitźtssal céljaĺa,7|.139,- Ft/hó + Áfa bérleti- + köntzemi és különszolgtůtatási
díjak összegen.

2.) abér\eti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem

lakás céljĺĺľa szolgáló helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 35l20t3. (VI. 20.)

szźtmt Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján



kozjegyzó előtt egyoldalú kote1ezettségvá||a|ási nyilatkozat a|áirását vźlIalja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatĺáľidő: f}|4.július 28.
A döntés végrehajtasátvégzó szęwezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éńntő döntések esetén javaslata a kozzététel módjara

nem inĺlokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20|4.július 08.
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