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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezó Budapest VIII., 34852/Nt| helyrajzi számon nyi|vántartott,
Budapest v[I., Józse} kŕ. 18: (a helýség bejáľata a Bacsó B. u. 15. feltil) szám a|atti, 20 m2

alapteľületĹi, utcai bejáratű, ftjldszinti nem lakás célú helyiség béľlóje vo|t az 
^LLANILAM 

Kft. a
2013.málrcius 01. napján ke|t,2014' februĺír 28.igsző|őhatźtrozott idejű bérleti szerződés a|apján. A
helyiséget internet kźxéző (szeszesital árusítása nélkül) cé|jźrahasznźija a volt bérlő és jelenleg is a
bitokában tartja. A bérleti szęrződéskĺjtéskor 66'854,- Ft nem kamatozó óvadék keľült befizetésre. A
helyiségazingat|an-nyi|vźntartásbanüzletbesorolású.

Az ALZAMZAM Kft. (székhely: 1084 Budapest' József u. 40.; cégjeryzékszám: 0I-09-981426;
adószám: 23853036-2-42; képviselő: Awad El Mour ijgyvezető) kéľelmęt nýjtott be a Kisfalu Kft-
hęz a fenti helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítźsa kapcsán. A sztikséges iľatok (Aláíľási
Címpéldány, Cégkivonat, 2013. évi mérleg besámoló) becsatolásľa keľtiltek.

A kéľelmező anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdés 1. pontja szerint
átliźńható szew ezetnek minőstil.

II. A beteľjesztés indoko|ása

A he|yiség újbóli béľbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozatalára a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényál|ási adatok

Jelenlegi nettó használati díj előírás: 18.056'- Ft/hó.

A helyiség után azonkoľmányzatközös költségfizetési kötelezettsége: 4.074- Ftĺhő.

Nyilvántaľĺásunk szerint az ALZAMZAM Kft-nek2DI4' jűnius 30-ig nincs fennálló hátraléka.

Az Avant.Immo Kft. 2013. januán 29-énkészij|t és 2014' május 12-én aktualizáL|t értékbecslése szerint,
a helyiség forgalmi éľtéke: 3.760.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi éľték 100 %o-ának

figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző (nyilvĺános internet
szo|gáltatźs, szeszesital rĺrusítás nélkiil) 8 oń-os szorző a|apjźn a számított nettó béľleti đíj łisszeg:
25.067,-Ft.



Az opten Cég[źr tantsága szerint a társaság ellen végrehajtásĹ, csőd- és felszámolási eljáľás nincs
folyamatban, tźrsasági adóbevallási k<jtelezettségének (a tarsaság cégbírosági bejegyzésének kelte:
20L2. 02. 15.) 2013-ben eleget tett.

Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiség újbóli béľbeadását az ALZANÍLAM Kft. részére,
internet kźx ézó cé|jźr a'

Nem javasoljuk a fenti helyiség újbóli bérbeadását inteľnet kźxéző cé|jtra, mivel a keľületben ezen
tevékenység _ más önkormányzati tulajdonú helyiségek esetében - kapcsán sok panasz és bejelentés
érkezett, hogy a Ĺársashĺázban lakókkal szemben a béľlők nem taľtottiák be az egyuÍtélés alapvető
szabá|yait, a miiködés hangoskodással, szemeteléssel járt, amely azlltca képére negatív hatással volt.

V. A diintés célja' pénzügyi hatĺsa

A helyiség visszavétele utźn az onkormányzatot közös kdltség ťrzetési kö'telezettség terheli'

A hatźrozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkoľmźnyzat 2014. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzllgyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzattulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35lf0l3. (VI. 20.) szźmű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rendelet (továbbiakban:

Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a ľende|etben meghataľozott fe|adat- és hatáskör megosztás szerint -
önkoľmányzati béľbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokól szóló
1993. évi LXXVIIL törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ összegében

szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szrc|ő3512013. (VI. 20) szźmű Budapest Józsefráros onkormanyzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apjźn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéľől a bérlő kiválasztiása során kell
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéľo| töľténik az ajźtn|attétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a f48/20|3. (VI. 19.) szźtmű képviselő-testiileti hatźtrozatban megállapított bérleti
díjak alapján kell meghatźrozni.

A 248/20|3. (VI. 19.) szttmű Képviselő-testiilet határozattĺnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen haüározat és a Kt. más hattrozata szerint akfia|izźńt
beköltözhető forgalmi éľték szolgál. A helyiségben végezni kívánt (nyilvános inteľnet szolgáltatás,

szeszesital iáľusítĺás nélktil) tevékenység figye|embe vételével történik a bérleti díj meghatáľozása,

amely a|apjźtn a tevékenységheztartoző szorző 8oÁ.

A Rendelet 12' s Q) bekezdése éľtelmében a bérbeadás időtaľtamának meghataľozásźnźů a béľlő
igényét is mérlegelni kell. A (3) bekezdés szerint ahatározat|an időre szóló bérleti szerződést 30 napos

felmondási idő kikötésével kell megk<ltni' amennyiben a bérbeadásról szóló döntés meghozatalakoľ

ettől eltérő ľendelkezés nem születik. A Rendelet 13. $ (4) c.) pontja a|apjánaszerzodésthatározat|an
időre lehet kötni, ha bérlő kéri és nem e|lentétes az onkoľmányzat érdekével.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a bérlő a bérleti szerzodés megk<itését megelőzően köteles a

bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint a 17. $

(4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozatota|áími.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiséggel kapcsolatos döntését meghozri
szíveskedjen.



IJa;tź.ľozati javas|at

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźnozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźęúgy dönt' hogy:

I.) nem iórul hoalź az ALZANÍZAM Kft. á|ta| hasznźllt Budapest VIII., 34852/0lVt1 he|yrajzl

számon nyilvántartott, a Budapest VIII., József kľt. 18. (a helyiség a Bacsó Béla utca felől

kiizelítheiő meg) szám a|aÍtta|á|hatő,20 m2 alapterülehĺ, önkormányzati tulajdonú, utcai bejráľatu,

ftjldszinti nem lakás célú üzlethelyiség újbóli bérbeadásához interneteskźwézó cé|jára.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az ALZAMZAM Kft. źita|hasznźlt Budapest VIII., 34852l0lNI1
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,^József krt. 18. (a helyiség a Bacsó Béla utca

felől közelíthető meg) szźtm a|att taIźůhatő, 20 m, alapteľülehĺ, önkoľmányzati tulajdonú, utcai

bejĺíratu, fijldszinti nem lakás célú üzlethelyiség biľtokbavételének ügyében tegye meg a sziikséges

intézkedést.

Felelős: Kisfalu Kft , ligvezető igazgatója
}Jatźridó: 20 1 4. július 28.
A döntés végrehajtását végzo szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjźtra

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2014. július 08.

honlapon
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