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I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

tulajdonát képezi a Budapest W[., Ká./lvária tér |6. szźlm a|atti,35435l0ĺN32
hľsz-ú,utcai bejáľatú, füldszinti,44mf alapteriilettĺ nem lakás célúhelyiség, amely az iĺgat|aĺ-

Az onkormányzat

ny i|v ántartásban műhe ly be s orolás sal szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiHázkeze|o kodája a fęnti helyiséget 2013. május I3-ánvętte biľtokba.
A bitokbavéte|i jegyzókönyv és a Gńfton Propeľty Kft által 2014. júlíusI7-énkészítettértékbecslés
tanúsága szęrint a helyiség jó műszaki állapotú, (4) besorolású, ľendeltetésszerű hasznáiatraalkalmas.

A Royal Smoke

2013 Bt. (székhely: 1064Budapest, Podmaniczky u. 57.2. em. 14. cégtregyzékszám:
képviseli:
Tátos Nándor Adám, Gácseľ Rezső és Tóth Antal ügyvezeto) kéľelmet
0i-06-786802;
nyújtott be a Kísfalu Kft..hez, a fenti helyiség dohanyárusítás (szeszárusítással) tevékenységcé|jźłra
történő bérbevételénektigyében. A kérelemhez szükséges iratok becsatolásra kerültek. A kéľelem havi
bérleti đíjaj anlatot nęm tartalmaz.

Azngyfé| a kérelem mellé mellékęltę a Nęmzeti Fejlesztési Minisztéľium tital jóváhagyott a Budapest
VIII. keľĹilet tertiletére vonatkozó koncessziós szerződést.

A benýjtott

iratok a|apján megállapítható, hogy akére|mező a nemzeti vagyonľól szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint át|éúhatő szervezetnek minősül.

Azvízórźshelyiségre az onkormányzatkozos költségfizetési kötelezettsége: 9.548"- Ft/hó.
Propeľty Kft.zlI4.július 17-én készítettéľtékbecsléseszeľint a helyiség forgalmi értéke:
7.400.000,- Ft. A bérleti díj megállapitása a ĺyilvántartási értékI00 %o-áĺak figyelembe vételével
kerül megállapításľa. A kéľelemretöľténő béľbeadás esetén, az utcai ftjldszinti helyiség esetében a
dohányárusítás tevékenységhez tartoző bérleti dij szorző 25 %o, az igy számított havi bérleti díj:

A Grifton

154.1'67,- Ft/hó + Afa.

A

legalább 12, legfeljebb 24 hć:napja üres helyiség bérleti díja ĺinkormźnyzatiéľdekből legfeljebb
Az igy csökkentett bérleti díj l07.917,-Ft.

30 %-ka| csökkentheto.

Az opten

Cégĺár tanúsága szerint a tźrsaság ellen végĺehajtásĹ, csőd- és felszámolási eljárás nincs
A cég társasági adóbevallási k<jtęlezęttségének 2013. évben eleget tett.

folyamatban.

Javasoljuk

a

fentí helyíségbéľbęadását a Royal Smoke 2013

Bt.

részére,dohányárusítás
3 l . napjźig, 107 .917 ,-

(szeszárusítással) tevékenységcé|jźlrahatźrozott időtartamra, 2019. decembeľ
Ft/hó + Áfa + könizemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen'

Javasoljuk a bérleti ďij 30 %.kal történő csökkentését tekintettel ana, hogy a helyiség már másfel éve
nem került béľbeadásra, és az Önkoľmányzatnak ezen idő a|aÍt a helyiséggel kapcsolatban csak

kiadása keletkezett.

A,

igy csökkentett béľlętidíj több mint tizszerese az Önkormányzat közös

költségfrzetési kötelezettségének.

II. A beterjesztés indokolása

A

nem lakás célúhelyiség béľbeadáshozbérbeadői döntés sziikséges, amely döntés meghozatalára a

Tisaelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés céIja, pénzĺigyihatĺĺsa
Javasoljuk a fenti helyiség kéľelmező részéretöľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásból
befolyó bérleti dij fedezĺéaz onkormányzat kőzős költség kiadásait, és plusz bevétele is származna,
továbbá a bérlő a helyiséget rendben tartja.

Amerľryiben nem adja bérbe a helyiséget az Önkormányzat, kiadásként továbbra is közös
fizetési kotelezettség terheli, és a helyiség á||agaromlik.

A

határozati javaslat elfogadása kedvezoen befolyásolja

költség

az onkormányzat 2014. évi bérleti díj

bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzagyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi köľnyezet ismertetése
Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jźraszolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 3512013. (VI. f0') számű rendelet 2. $ (1) bękezdése éĺtelmébena Kt. _ a rendeletbęn
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y tlr osgazdálkodási és Pénztigyi B izottságot j o gosítj a fel.

A

lakások és helyiségek bérletéľe,valamint az e|ídegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évíLxXVu. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľösszegében

szabadon állapodnak meg'

14. $ (l) bekęzdése a|ap1án a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékérőla bérlő kiváirasńása során kell megállapodni. Amennyiben az Önkományzat ľészérő|
torténik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának méľtékéta Képviselő-testület határozatában
megállapított bérleti đíjaka|apján kell meghatározni. A hatáskönel rendelkezo bizottság a bérbeadói
döntés meghozata|akor a képviselo-testülęti haÍározatban foglaltaktól csak akkoľ téľhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet

A

Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) szźtmll határozatźnak II. fejezet 7. pontja értęlmébena
helyiségbéra|apjhil a helyíségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szeľint akíla|izá|t
beköltözhető forgalmi értékszo|gtll. A hatáľozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása a dohányárusítás tevékenységhez
taĺtozó szorzó 25 %o.

A Kt. határozat 8. a) pontja értelmében az ires,Iega|ább 12 hónapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem
hasznosított, nettó 25 M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendok azza|, hogy a bérleti
díj önkorm á ny zati éľdekbő l l e gfelj ebb 3 0 % -ka| csĺikkentheto.

A

Rendęlet 14' $ (2) bekezdés a|apján a leendo béľlő a béľtetiszerződés megkötését megelozően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, va|amint
a 17' $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aLáimi.

Fentíek a|apján kérem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos dĺjntésétmeghozni szíveskedjen.

Hĺtározatijavaslat
év. (...hó....nap). számuYárosgazdtllkodási és PénzĹigyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságúgy dönt, hogy

I.) hozzájdruJ a Budapest VIII., 35435ĺ0lN3f helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.'
KálMárim tér t6. szim a|attelhelyezked ő, 44 mf alapteľĺ'iletű, ĺiľes,ĺinkorm źnyzati tulajdonri, utcai
ťoldszíntihelyiség bérbeadásához határozgtt időtartamľa, 2019. decembeľ 31. napjáig a Royal
Smoke 201.3Bt. részére,dohányárusítás(szeszárusítássa1) tevékenységcé|jtra,107.9|7'- Ft/hó +
Áfa + k?Jlnjizemi- és ktilĺjn szolgáItatásidíjak összegen.

f,)

abér|eti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3' (vI. 20') szźtmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. |i (,f) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjĺak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapján kozjegyző előĺ egyoldalú
köte

l

ezettsé gvál l alás i ny i|atkozat aláir źsát v źú|a|ja a leendő

Felelős:

Hatáľidő:

b

éľlő.

Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
2014. decembeľ

1.

A döntés végľehajtását végzo szeľ,lezeti egység: Kisfa|u Kft.
A lakosság széles koľétérintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem inđokolt

honlapon

hirdetőtáblán

Budapest, 2014. november 18.
Tisztelettel:

Kovács ottó

ügyvezeto igazgatő
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