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Táľgy: ANTONIA ,75 KJÍt. béľbevételi kéľe|me a Budapest VIII. keľĺilet, Német u. 13. szám
alatti üľes iinkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

Előterjeszto: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Balogh Erika refeľens
A napiľendet nyílt tilésen kell tárgyalni
A dönté s e lfo gad ásah oz e g7l szer u szav azattöbbsé g szüks é ge s

Tisztelt Y ár osgazdá|kodási és Pénzü gyi Bizottság !

L Tényá|lás és a dłintés tarta|mának részletes ĺsmertetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonát képezi a Budapest vI[., 34903l0lV64he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
a Budapest vlil., Német u. 13. szám a|atti (abejárat a Jőzsef utca felől), 46 m2 alapteriiletű, utcai,
foldszinti bejáratű nem lakás célú helyiség.

A he lyi s é g az in gat|an-ny i|v ántartttsban üzlet be sorolású.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatilHźz:kezďlő Iľodája a helyiséget 20|3' szeptember 30-án vette birtokba.
A bitokbavéte|i jegyzőkönyv tanűsága szeľint tisztasági festés, a paľketta pótlása, javitźsa, és az
elektromos mérőóra vezetékeinek szabályossá tétele szükséges, (4) besorolású, rendeltetésszerű
hasznźůatra alkalmas'

Az Antónia '75 Kft. (cégegĺzékszáma.. |3-09-124659; székhely:2360 Gyál, Mikszáth K. u.34lI.;
adőszám: 131'12668-2-13; képviseli: Rózsa ndikó lbolya, Vécsei Antónia üg1rvezetők, képviselet
módja: önálló) kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség élelmiszer kereskedelmi liz|et
szeszesital iáľusítassal céljźtra töľténő bérbevétele ĺigyében. A szükséges iratok (Aláírási Címpéldány,
Cégkivonat) becsatolásra kerültek. A kérelem béľleti díj aján|atotnemtarta|maz.

A kéľelmező a Nemzeti vagyonról szó|ő 20| l. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint
átJrźúhatő szerv ezetnek m inősü l.

Avízőrás helyiség után az onkormányzatkozös költségfizetési kĺjtelezettsége: 8.280,- Ft/hó.

A Grifton ProperĹy Kft.ŻII4.július 29-i éltékbecslése szeľint azutcaibejáttatű foldszinti nem lakás
célú helyiség forgalmi értéke: 8.200.000,- Ft. A helyiség bérleti dija a forgalmi éľték 100 %o-énak
ťlgyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző .(é|elmiszer
kiskeľeskede|em szeszźlrusítással) 10 %-os szorzőva| számított bérleti díj 68.333,- Fťhó + Afa'

A legalább 12 hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított he|yiség esetében a béľleti díj
önkormányzati éľdekből legfeljebb 30 %-kal csĺjkkenthető. Az így csökkentett bérleti dij 47,833'-
Ft/hó + Afa.

Az opten Céglár tanrisága szerint a táĺsasáę ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban, tarsasági adóbevallási kötelezettségének }DII',2012. és 2013. évben is ľendben eleget
tett.

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadásźtt az Antónia ,75 Kft. részére élelmiszeľ
kereskedelmi üzlet szeszesital árusítással cé|jára, haÍźtrozott idóre 2019 . decembeľ 3| . napjźig' a 20 oÁ-

kal csökkentett bérleti díjon, azaz 54.667,- Ft/hó + Afa béľletĹ 
' 
közljzemi és különszo|gá|tatási díjak

összegen, tekintettel arra,hogy a helyiség bérbevételére a bitokbavétel óta éľdeklődés nem volt.

4.Ę,',



Nem javasoljuk a 30 %-os csökkentés alkalm azźsttt, tekintettel aľľa, hogy a kérelem a 72 hőnap letelte
előtt érkezett.

il. Beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadői döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a
Tisaelt Bizottság jogosult.

trI. A điintés cé|ja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a t.enti helyiség kerelmezo részére töľténő bérbeadását, mivel a mielőbbi béľbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkoľmányzatkozos költségét, és plusz bevétele is származna, továbbźt
abérl'ő a helyiséget karbantaľtaná' annak á||aga nem romlana tovább. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az Önkormányzat,kiadásként továbbra is kĺjzös köItség fizetési kötelezettség terheli.

A döntés pénzíjgyi fedezetet nem igényel.

A hatźrozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja a 2014. évre tervezett bérleti díj bevéte|i
e|óir ttny zat te lj e sülé s ét.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szól.ő 3512013. (vI. fO.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati ręndelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatáľozott fę|adat- és hatáskör megosztás szerint *
önkoľmányzati bérbeadói d<jntésľe aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságotjogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993' évi LXXVIII. törvény 38. s (1) bekezdése ételmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gátó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35l2O13. (VI. f0) számű Budapest Józsefiláros Önkoľmányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apjtn új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a béľlő kivä|asztása során kell
megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részéro| töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti
díjának métékét a 248/20|3. (vI' l9.) szźtmű képviselő-testiileti hatźrozatban megállapított bérleti
dijak alapjźn kell meghatźtrozni' A Képviselő-testület hatttrozatttnak II. fejezet 7 . pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatrározat és a Kt. más hatźlrozata szerint aktua|izźůt
bękölt<jzhető forgalmi érÍék szo|gźi.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatároztsa,
amely a|apján a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző (élelmiszeľ kereskedelmi uz|et
szeszesital árusítással) 10 %.

A legalább |2 hőnapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj
önkoľmányzati érdekből 30 %o-ka| csökkenthető. A kedvezmény megźi|apitźsźnźi nem lehet
figyelembe venni azt az időtartamot, ameddig a helyiség nem Szerepelt a bérbe adható helyiségek
listáján.

A Rendelet i4. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő bérlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni' valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláíľni.

Fentiek a|apjźn kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Hatátozati javaslat

.........év. (...hó....nap) . száműYárosgazdźtlkodási és PénzĹigyi Bizottsági határozat,.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



1.)

2.)

hozzdidrul a Budapest VIII., 34903/0lN64 he|yrajzi szźtmon nyilvántartott, a Budapest VIIL'
Német u. 13. szźrn (Jőzsef utca felőli bejráľat) a|att ta|źúhatő, 46 m, a|apteľületíĺ, i.ires,

önkormányzati tulajdonú, utcai bejźratű, ťoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatátozott időre 2019.

december 3I. napjálig, az Äntőnia,,1S Kft. részére, élelmiszer kereskedelmi üzlet szeszesital
áľusítassal cé|jára,54.667,- Ft/hó + Afa bérleti-, kőzĺj'zemi- és kiilö'nszolgáltatĺási díjak ĺisszegen.

a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan źi|ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf013' (VI. 20.) szźtmű Budapest
Józsefuáľosi Önkoľmanyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján közjegyzo e|oÍt eryoldalú
kötelezettségválĺalási nyilatkozat a|áirásźń váůla|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2014. november 1 8.
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