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Tisztelt Y árosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmény

Az onkoľmźnyzat tulajdonát képezi a Budapest .VIII.' 36068l0/N2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
Budapest vllr.o Diószegi S. u. 13. sztlmalraÍti,S5 m. alapterĺ'ilehĺ, utcai, ftjldszinti bejáratű nem lakás célú
he lyi s ég. A helyi sé g az ingat|an-ny i|v ántarttls b an üzlet be soro lású.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ó Irodája a helyiséget 2013. október 14-én vette biľtokba' A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség felújításra szoľul, (3) besorolású, rendeltetésszenĺ
haszná|atra alkalmas.

PALIBO PEGE Kft. (cégjegyzékszáma: 0I-09-g353f0; székhe|ye: I}L2Budapest, Diószegi S. u. 44lB. fszt.
4.; adószátma: 12458857-2-42; képviselő: Tóth Péteľ Tibor) kérelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség élelmiszer kereskedelem szeszesital árusítássa| cé|jára töľténő bérbevétele tigyében. A sziikséges
iratok (Aláírási Címpéldány, Cégkivonat) becsatolásra keľültek. A kéľelem bérleti dij ajźn|atot nem
tartalmaz.

A szeszesital ĺáľusítiás miatt Tĺírsaságunk megkeľeste a Budapest Főváros VIII. keľület Józsęfizáľosi
Polgáľmesteri Hivatal Hatósági IJgyosztáiy Igazgatási Irodáját. Tź$ékoztatźtsuk szerint az uz|etek éjszakai
nyitvataľtási rendjéről szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos onkoľmányzat Képviselő-testülete
45/2008. (IX. 12.) sz. öĺlkormźnyzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $-a a|apján az alkoholtaľtalmil
italokat aľusító élelmiszeľ je|legű üzletek 23 őra és 06. óra között nem taľthatnak nyitva, kivéve ha az
alkoholtaľtalmú italok ĺĺrusítását 23 őraés 06. óra között beszüntetik.

A fenti jogszabźůyok betaľtásával a Diószegi S. u. 13. szátm a|atti tizlet élelmiszer kereskedelmi tevékenység
cé|jara szeszesital aľusítassal béľbe adható. Azonban a kereskedő az Rendelet 2. $.á.ŕlan megllatfuozott
üzletek éjszakai nyitvataľtási rendjét köteles betaľtani.

A kéľelmező a Nemzeti vagyonľól szóló 2OII, évi CXcu' töľvény 3. $ (1) bekezdés 1' pontja szerint
őt|źthatő szerv ezetnek minősül.

tr. Beterjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|fua a Tisĺelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok

A vizőrás helyiség után az orfl<ormźnyzat közös kĺiltségfizetési kötelezettsége:
19.773.-Btthő + Äfa.

AzIngat|an-vagyonkataszter nyilvántartása szerint a36068/0/N2 hľsz-ú, 55 m2 alapteľületrĺ, utcai bejáĺatű,
ftjldszinti nem lakás célri helyiség forgalmi éľtéke: 6.538.000,- Ft. A helyiség bérleti dijaa foľgalmi érték
I00 %io-ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző (é|elmiszeľ
kiskereskede|em szeszárusítással) 10 %-os szorzóva| szźlmitottbérleti díj 54.483,- Ft/hó + Áfa.



Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a
fenti szorzők érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj önkormźnyzati éľdekből legfeljebb 20 %-ka|
csökkentheto'igy aszámított nettó havi béľleti díj 43.587'- Ft.

Az Opten Cégtár tanúsága szerint a társaság ellen végľehajtás-, csőd- és felszámolási eljarás nincs
folyamatban,társasági adóbevallási kĺjtelezettségének 2010.,2011. és 2012, évben is rendben eleget tett.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a PALIBó PEGE Kft. részéte élelmiszer
kiskereskedelem (szeszárusítással) cé|jára,határozat|an időre, 30 napos felmondási határidő kikötésével, a

I\%-ka| cs<ĺkkentett dijon,azaz49.035,- Fťhó + Afa bér|etĹ, könizemi és különszo|gáltatási díjak <isszegen.

Nem javasoljuk a f0 oÁ-os bérleti díj csökkentést, tekintette| aĺľa, hogy a helyiség megüľesedéséhez képest
aľány|ag ľövid idő a|att érkezptt bérbevételi kérelem, és a helyiségben végezni kívánt tevékenység
szeszźlrusitásra vonatkozik.

V. A dtintés célja' pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából befolyó
bérleti díj fedemé az onkoľmányzatkőzös költségét, és plusz bevétele is szźĺrmazna,továbbá a béľlőjelölt a
helyiséget karbantaľtaná, annak á"||aga nem ľomlana tovább. Amennyiben nęm adja bérbe a helyiséget az
onkormányzat, kiadásként továbbľa is k<jz<js költség fizetési kötelezettség terheli.

A döntés péĺzugyi fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja a2014. évretervezett bérleti díj bevételi e|óirźnyzat
teljesülését.

VI. Jogszabá|yi kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem |akźs cé|jźra szolgáló helyiségek béľbeadásĺínak feltételeirĺíl szóló
35/2013. (VI. 20.) szźlmű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a
Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szęrint _ önkormányzatibérbeadói döntésľe
a Y ár os gazdálkodási és Pénzügyi B izotts ágot j o go s ítj a fe l'

A Rendelet 4. s (5) bekezdése szerint nem adható bérbe a helyiség, amennyiben a kérelemben foglalt
tevékenységi k<ir végzését magasabb szintiÍ jogsz abá|y klzttrja,

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésükrę vonatkozó egyes szabályokľó| sző|ő 1993.
évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

Az onkorm ényzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szo|gźilő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló
35/2013. (vI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. s (1) bekezdése a|apjźn ij
bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéről a bérlő kivtúasztása soľán kell megállapodni.
Amennyiben az onkormányzat részérő| történik az aján|attétel, a helyiség béľleti díjanak mértékét a
24812013. (u. 19.) számű képviselő-testületi hatźrozatban megállapított bérleti dijak a|apján kel|
meghatźtrozni. A Képviselő-testiilet hatźtrozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségb& a|apjtllil a
helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. mźs hatźtrozata szerint aktua|izźút beköltözhető forgalmi érték
szo1.gźů.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti dij meghattroztsa, amely
aĺapjén a helyiségben végezni kívánt tevékenységheztartoző (élelmiszer kiskereskedelem, szeszárusíüással)
r0%.

Üľes, legalább 6 hónapja, de legfeljebb |2 hónapja nem hasznosított nettó fsMFt alatti helyiség esetén a
fenti szorzők éľvényesítendők azza|, hogy a béľleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 20 %.ka|
csökkenthető.

A Ręndelet 14. $ (2) bekezdés a|apjáln a leendő bér|ó a bérleti szerzodés megkötését megelőzően kö'teles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint a 17. $ (a)

bekezdés a|apjénközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áimĹ

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottsźtgot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.



IJatározati javaslat

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzdjórut a Budapest vIIr., 36068l0llJl2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest YIII., Diószegi
S. u. 13. szám a|attta|źńhatő,55 m2 alapteľülehĺ, üres, önkormźnyzatitulajdonú, utcai bejáratu, fřildszinti
helyiség bérbeadásáhozhatÁrozatlan időre, 30 napos felmondási határidő kikötésével, a PALIBO PEGE
Kft. részére élelmiszer kiskeľeskedelmi üzlet (śzesztrusítźtssal) céljára,49.035,. Ft/hó + Áfa bérleti-,

közijzemiéskülönszo|gá|tatásidíjakösszegen.

2) abér|eti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattliajdonźban ál|ő nem lakás cé|jźra
szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi

onkormányzati rendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,

valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvállalási nyilatkozat
a|źúr ásttt v źi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźridó: 20 1 4. július 28.
A döntés végrehajtásźtvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 14. július 08.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő
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