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A Városgazdálkodási és Pénzügyi tsizottsäg 2014. július 21-i ülésére

Táľgy: Az AÍgan Food Kft. és a Mena Gľoup Tľade Kft. béľbevéte|i kéľelme a Budapest VIII.
keriilet, Népszínház u. 16. szám alatti iiľes, łinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségre

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Készítette: SzabóGergelyreferens
A napiľendet nyílt ülésęn kell tárgyalni
A döntés elfo gađás áh o z e gy szer u szav azattöbbsé g szüksé ge s

Tisztelt Y áĺ osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vI[., Népszínház u. 16. sztlm a|atti,34676l0lV2
hĺsz-ú, utcai bejaľatú, fülđszinti, 9f m2 alapterületű nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-
ĺyíIvtntartásban üzlethelyiség besoĺolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatiHázkeze|ő kodája a fenti helyiséget f0I3. janutlt 02-án vette birtokba.
A Grifton Propeľty Kft. által f0I4. ápri|is 09-én készítetett értékbecslés szerint a helyiség közepes
állapotú, (3) besoľolásli, rendeltetésszerű haszná|atra nem alkalmas, mivel a helyiség gázell'źńásźÍ a
Gázművek |ęzárta.

1) Az Afgan Food Kft. (székhely: 1083 Budapest, Szigony utca 1. 9. em. 33.; cégtregyzékszźlm:0I-
09-|87304; képviseli: Lokmani Sulieman ügyvezető) kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez, a
fenti helyiség gYros, pizza, étterem (szeszárusítás nélkiil) cé|jtra történő béľbevétęlének ügyében.
A kérelemhez szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kérelem ĺ.00.000'. Ft + Afa béľleti díj
ajánlatot :arta|maz. A kérelmezo úgy nyilatkozott, hogy a béľleti szerződés megkötését követően
hoľdozható gázpa|ackos készülékkel V'lvánja megoldani a frĺtést.

2) A Mena Gľoup Trade Kft (székhely: 1139 Budapest, Fiastýk utca 4|.B.ép. I. em.4.;
cégegyzékszám:01'-09-997502; képviseli: Soleman Zaĺeef Menaugyvezetó) kérelmet nýjtott be
a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség basznáIt ruházat kereskedelem céljáľa töľténő béľbevételének
ügyében. A kérelemhez szükséges iratok becsatolásra kerĺiltek. A kéľelem 120.000'- F't + Áfa
béľleti díj ajánlatot :arta|maz. A kérelmező nyilatkozoÍt arrőI, hogy a helyiséget megtekintette,
tisztában van vele, hogy abban gázvéte|i _ fiítési lehetőség nincs. Nyilatkozatźlban vállalta, hogy
amennyiben a bérbeađás részérę megtörténik, abban az ęsetben vti|a|ja a helyiségben gázőra
felszerelését és a gázművekke| szerződés megkĺitését, továbbá a gázszo|gáltatás kiépítésével
kapcsolatban felmertil ő költségeket telj es egészében vállalj a.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hory a kérelmezők a nemzeti vagyonľól sző|ő 20II. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|źthatő szeľvezetnek minosülnek.

II. A beteľjesztés indokolása

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozataLźra a
Tisaelt Bizottság j ogosult'

III. Tényállási adatok

Az Önkorm źnyzat közös k<iltségťrzetési kötelezettsége : 1 6.560.- Ft/hó.



A Grifton Property Kft. 20Í4, ápľilis 29-i értékbecslése szęrint a 34676/0lN2 bľsz-ll, 9f m.
alapterületrĺ, utcai bejáratú, ťoldszinti helyiség forga|mi éľtéke: 13.900.000'- Ft.

1) A helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 %o-tnak ťrgyelembevételével, az ltcai fijldszinti
helyiségben az Afgĺn Food Kft. kéľelmére töľténő béľbeadás esetén végeznikivtnt gyľos' pizza,
étterem (szeszárusítás nélktil) tevékenységhez hrtoző 6 %o-os dij szorzőval számított bérleti díj
69.500.- Ft/hó + Áfa.

A legalább 12 hónapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség
esetében a béľleti díj önkormányzati érdekből 30 %-ka| csĺjkkenthető. Az igy csökkentett nettó
havi bérleti díj 48.650.. Ft.

2) A helyiség bérleti đíja a forgalmi érték 100 %o-ának figyelembevételével, az utcai ftildszinti
helyiségben az Mena Group Tľade Kft. kérelmére töľténő béľbeadás esetén végezĺi kívánt
haszná|t rtĺházat kereskedelem tevékenységhez tartoző 8 %-os díj szorzőval számított bérleti díj
92.667.-FtJhó+ Afa.

A legalább If hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított ĺettő 25 M Ft alatti helyiség
esetében a bérleti díj önkoľmányzati éľdękből 30 %-ka| csökkenthetó, Az így csökkentett nettó
havi bérleti dij 64.867.-Ft.

Az opten Cég!ár tanúsága szerint a társaságok ellen végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban.

A Mena Group Trade Kft. 2013. február 1l-én került bejegyzésre a cégnyilvántartásba, adóbevallási
kötelezettségének legkésőbb f0|4.05,31-ig kellett eleget tennię. A cégnyilvántartásból gazdálkodási
adatai még nem ismerhetők meg.

Az Afgaĺ Food Kft. f0|4. március 05-én került bejegyzésre a cégnyilvántarŁásba, adóbevallási
kötelezettségének legkésőbb 2015. május 31-ig kell eleget terľrie.

rV. Diintés taľtalmának részletes ismertetése

Nem javasoljuk a helyiségľe leadott bérbevételi kérelmek a|apján páIyázat kiirását, tekintettel arra,
hogy a benyújtott bérleti díj ajánlatok közt.il kiválaszthatő az Önkormányzat szźmára előnyösebb
ajánlat'

Nem javasoljuk a fenti helyiség Afgan Food Kft. részéĺe történő bérbeadását, mivel a másik
kéľelmező magasabb bérleti díj ajánlatott tett. Továbbá nem javasoljuk azéft sem, mert a fűtés
kéľelmező á|ta|hotdozhatő gázpa|ackkal töľténő megvalósítása nem szakszeríi és veszélyes.

Javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását a Mena Gľoup Trade Kft. részéľe hasztáIt rlházat
kereskeđelem céIjźtra, határozotĹ időtaľtamra, f0I9. ďecember 31-ig' a kérelmezo á|ta| ajánlott
120.000'- Fťhó + Afa béľleti + közüzemi- és kiilön szo|géitatási díjak összegen.

A helyiség legalább 12hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti, amely
esetben a bérleti díj önkormttnyzati érdekből 30 %-kal csökkenthető, azonban mivel a kéľelem
bérbevételi aján|atot tarta|maz, amely majđnem dupIája a számitott bérleti díjnak, ezért a bérleti díj
csökkentését nem j avasoljuk.

V. A döntés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség k&e|mezo részére töľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közĺis koltségét, és plusz bevétele is származna, továbbźl
a bérl'ő a helyiséget haszntit ruházat kereskedelem tevékenységnek megfelelően kialakítja, ręndben
tĄa. Javasoljuk a bérleti díj kéľelmező á|tal tett összegen töIténő bérbeadását, mivel az jőva|
magasabb a számított bérleti díjnál és ez jőva| kedvezőbb az onkományzat számára.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is kozös költség
fizetési kötelezettség teľheli és a kĺizepes mrĺszaki állapotú helyiség á||agaromlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormáĺyzat 2OI4' évi bérleti díj
e|őirźnyzatźú.



A helyiség bérbeadása pénzllgyifeđezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

Az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźt|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiľol
szó|ó 3512013. (VI. 20.) számí rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletbęn
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerirrt - öllkoľmálryzati bér.bęadói döntésľe a
Y źlrosgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j o gosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokĺól szóló
1993. évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér osszegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdésę a|apján a bérleti díjról új béľbeadás ęsetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az Önkoľmányzat részérő|
történik az ajźn|aÍtéte|, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testĹilet haÍározatábarl
megállapított bérleti đíjak alapján kell meghattrozni. Veľsenyeztetésí eljarás soľán bérbe adandó
helyíség esetében a minimális bérleti díj összegét aptůyázati felhívásban kell megjelölni.
A hatás körrel rendelkező Bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő testületi
határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kérelmezőbér|eti díj ajánlatott tett.

A Rendelet 7. s (1) bekezdés c) pontja alapjźlĺ a helyiséget csak versęnyeztetés a|apján lehet bérbe
adni, ha adott helyiségľe 1 hónapon beltil több bérbevételi szándék keľült benyújtásra, és a béľbevételi
szándéknyilatkozatok kozül nem vá|asztható ki egyéľtelműen a legelőnyösebb ajánlat. Ez esetben
aIka|mazható a me ghívás o S vęrsęnyeztetés.

A Képviselo-testület 248lf0I3. (VI. 19.) szźľĺrű haÍározatáĺak II. fejezet 7. pontja értelmébęn a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint akfialíztit
beköltözhető foľgalmi éľték szolgál. A határozat 8. pontja alapján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység f,rgyelembevételével toľténik a bérleti díj meghatározása, ahaszná|truházat kereskedelem
tevékenységhez tartoző szorző 8 %o.

A legalább If hőnapja, de legfeljebb f4hőnapja nem hasznosított nettő 25 M Ft alatti helyiség esetén
a bérleti díj önkormányzati éľdekből legfeljebb 30 %-ka| csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bér|ó a bérleti szeľződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzo elótt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot a|áími.

Fęntiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javas|at

év. (...hó....nap). számíYárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottsági hatátozat:

A Váľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzójdrul a Budapest VI[., 34676ĺ0/N2 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Népszínház u. 16. szám a|attta7á|ható,92ĺĺť alapterülettĺ, üres, cinkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratu ftĺldszínti helyiség béľbeadásához hatźrozott időtartamra, 2019.
đecember 3l-ig a Mena Gľoup Tľade Kft. részéľe haszĺá|t ruházat kereskeđelem cé|jára,

120.000,. Ft/hó + Áfa bé'leti + könizęmi- és kÍilön szolgáltatási díjak összegen, amennyiben a
leendő bér|ő a gźzszo|gá|tatás kiépítésével kapcsolatban felmeľülő költségeket teljes egészében
vtilalja.

2.) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdontban tilrő nem lakás
cé|játra szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számú Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14' $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a 77. $ (a) bekezdése alapján közjegyzo e|őtt egyoldalú
k<jtelezettségvállalási nyĹ|atkozat a|áirástlt vállalja a leendő bérlő.



ľJaltírozatijavaslat

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

A Váľosgazdálkodási ós PónzĹigyi Bizottsíg úgy dönt, hogy nem járul houá, a Budapest VIII.,
34676/0lN2helyľajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Népszínház u. 16. szám

a|att ta|tĺhatő, 92Íŕ alapterületű, üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejtratí fijldszinti helyiség
bérbeadásához az ÄÍga,n Food Kft. részére.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatő
Határidő: 2014. július 28.
A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft'
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. július 08.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő
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