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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezó, a Budapest VIil. kerĺilet, 36227l0/N4 és 36227l0lN19
he|ytajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 51. szám alatti 27 + 22 m2
alapteľületiĺ' utcai bejtratu, földszinti, nem lakás célú helyiségek bérlője a FLAG Kft. volt az 7994.
febľuáľ l-én kelt' többszöľ módosítoĺ, határozatlan idore szóló bérleti szerződ,ések alapján. A
lrelyiségeket uz|et, szerviz és raktár cétjárahasznáIta. óvadékot a szerződ'éskötéskoľ nem ťrzótett. A
helyi ségek az ingat|an-ny i l vántartásban egyéb helyi ség besoľolással szerepe lnek.

A foldszinti vízőrás helyiségek után az onkormányzat kozos költségfizetési kötelezettsége: a 4.
albetét esetében 8.48l'- Ft/hó, a |9. a|betét esetében 6.633,- Ft/hó, összesen: |5.1t4,- Ft/hó.

A foldszinti helyiségek je|enleg ťlzetętthaszná|aÍi díja: 51.647,- Ft + dralnĺ
Az Önkormányzat tulajdonát képező, a Budapest VIII. kerület, 36227/0lA/17 helyralzi számon
nyilvántaftott, a Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 5l. szám a|atti 151 m2 a|apiertilettĺ, utcai
bejáratu pinceszinti, nem lakás célú helyiségek bérlóje a FLAG Kft. volt az 1992. oktőber 26-án
kelt, 1993. november l-én módosított hatátozat|an időľe kotott béľleti szeruődések alapján. A
lrelyiséget raktźtľ cé|jára haszná|ta. óvadékot a szerződéskĺjtéskor nem ťlzetett. A helý-ség az
irrgatlan-nyilvántartásb an ľaktáĺ besoľolással szerepel.

A pinceszinti vízőrás helyiség után az onkormanyzatkozos költségfizetési kĺjtelezettsége: 18.909,-
Ft/hó.

A pinceszinii lrelyiség jelenleg ťĺzętetthaszná|aÍi díja: 96.836,- Ft + ĺranĺ
A bérleti szeľződések dijtaĺozás miatt 20L4. szeptembeľ 30. napjára felmondásľa keľültek. A
helyiségeket a volt béľlő jelenleg is a biľtokában taftja. A volt béľlő a hátralékát a felmondási ido
Iejártán túl egyenlítette ki' 2014. decembeľ 31 . napjáig lejárt esedékességű tartozása nincs.

A FLAG Kft. (székhely: 1083 Budapest' Pľáter u. 51.; cégsegyzékszźrn:01-09-066375; ad,ószám:
|033]|23-2.42; képviseli: Molnáľka Zo|tán ügyvezeto) kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, a
fenti helyiségek új béľleti szerződéseinek megkotése éľdekében. A kéľelemhez szükséges iratok
becsatolásl.a keľültek. Azngyfél kiegészítette kérelmét azza|, hogy kéri a helyiségek bérleti drjának
23 %o-kal alacsonyabb.. azaz 39.] 68,- Ft és 7 4.564,- Ft összegen történő megá||apitásźĺ.

Kéľelnrében eloadta, liogy a táľsaság több mint 23 éve béľlője az onkoľmányzatnak, a helyiségeket
romos' használhatatlan állapotban vették birtokba, amelyeket saját koltségükön tettek
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tevékenységĹik végzéséhez alkalmassá. Továbbá kérelmét azzal is indokolta, hogy a vźtllalkoztts
kevéssé jövedelmező, és a magas bérleti díj fizetési kotelezettségnek nem mindig tudtak
hatáľidoben eleget tenni. A vállalkozás 6 fo VIII. kerületi lakosnak is munkát biztosít. A
foglalkoztatottak telj eS \étszáma 23 fo.

A benyújtott iľatok a|apján megállapĺtható' hogy akéĺe|mező anemzeti vagyonľól szóló 2011. évi
CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint átlathatő szervezetnek minősül. Az opten
Cégtár tanúsága szerint a társaság ellen végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljáľás nincs
folyamatban. A cég társasági adóbevallási kötelezettségének 2012, és 2013. évben eleget tett.

A Gľifton Property Kft. 2015. január I6-án készített éĺtékbecslése szerint a 3622710lA14 és
3622710lĘ119 hľsz-ri helyiség forgalmi értéke: 5.300.000'- Ft. A bérleti díj megállapítása a
nyilvántartási érték 100 %o-ának figyelembe vételével kertil megállapításra. A kérelemľe töľténő
bérbeadás esetén, az utcai ftldszinti helyiség esetébęn az íjzlet, szerviz és raktáľ tevékenységhez
talÍoző bérleti díj szorzó 8 oÁ, az így számitott havi bérleti díj: 35.333'- Ft/hó + Afa.

A Gľifton Propefty Kft. 2015. januáľ I6-ánkészitett értékbecslése szerint a36227l0lAlI7 hrsz-tl
helyiség foľgalmi értéke: 10.000.000,- Ft. A béľleti díj megállapitása a nyilvántartási érték 100 %-
ának f,rgyelembe vételével kerül megáI|apíttlsra. A kéľelemre történo bérbeadás esetén, a pinceszinti
helyiség esętében raktározás tevékenységhez tartozó bérlęti dij szorző 60Á, az igy számított havi
béľleti díj: 50.000,- Ftlhó + Áfa.

Javaso|juk a 3622710ĺAĺ4 és 3622710/A119 hrsz-ú helyiség újbóli béľbeadását a FLAG Kft.
tészére, üzlet, szewiz és raktár tevékenység cé|jára hatáĺozat|an időtatamra, 30 napos
felmondássa|,39.768,- Ft/hó + Afa+közuzemi- és külön szo|gá'|tatási díjak osszegen.

Javasoljuk a 362f7/0lł/|7 hrsz-ú helyiség újbóli bérbeadását a FLAG Kft. ľészéľe, raktár
tevékenység céIjtra határozat\an idotartamra,30 napos felmondással, 74.564,- Ft/hó + Áfa +

kozüzemi- és kiilon szo|gá|tatźlsi díjak összegen.

Javasoljuk a fenti helyiségek kérelmező részére töľténő újbóli bérbeadását, mivel egy több mint 23
éves niúltľa visszatekinto bérlo taĺthato meg, továbbá 6 ťő VIII. kerületi lakos és további 17 fő
munkahelyét is sikerül megőrizni. Javasoljuk a béľleti díj megáIlapítását a volt béľlo által javasolt
béľleti díjon, melt az osszeg még így is magasabb, mint a számitott bérleti dý, meIy az
onkoľmány zat számáľ a kedvező.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|tlra a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Azi|abb béľbeadásból befolyó bérleti díj is fedezné az Önkormányzat közos költség kiadásait, és

hosszú távon továbbra is plusz bevétele származna belőle, amely az onkormányzat hosszú távú
éľdeke, emellett a bérlő a helyiséget ľendben taĄa.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget, annak újbóli béľbeadása a Corvin-negyed vásárlóerő
elszívó hatása miatt bizonýa|anná válik' továbbá egy új, ismeľetlen bér|ó ťlzetési hajlandósága és

képessége kockázatotjelent az onkormtnyzat számára és az újabb béľbeadásig továbbľa is közös
költség fizetési kotelezettség terheli, és a helyisé g áL|aga ľomlik.

A hatáľozati javaslat elfogadása kedvezoen befolyásolja az onkormányzaÍ.2015. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fędezetet nem igényel'

IV. Jogszabályi kłirny ezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjtra szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szolő 35l20i3. (VI. 20') számű rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt' - a
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rendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói
döntésrę a Y áľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek béľletére' valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokĺól szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38' s (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Ręncĺęlet i4. $ (i) bękęzdése alapján a bérleti clíjľól ĺrj béľbęaclás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéľől a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormátyzat részéľó|
tĺjľténik az aján|attéte|, a helyiség bérleti díjanak mértékét a Képviselő-testület határozatában
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. A hatáskönel ľendelkező bizottság a
bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testületi hatáĺozatban foglaltaktól csak akkor téľhet
el' ha akérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület f48lf013. (VI. 19.) sztlműhatározatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktua|izá|t
beköltözhető foľgalmi éľték szo|gáI. A határozat 8. pontja alapján az utcai bejátatu földszinti
helyiségben végezní kívánt tevékenység ĺrgyelembevételével történik a bérleti díj meghatátozása,
azuzlet, szerviz és ľaktáľ tevékenységheztartoző szorző 8 o/o.

A határozat 8. pontja a|apján az utcai bejáratu pinceszinti helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatátozása, a raktár tevékenységhez tartoző szorző
6%.

A Rendelet 14. $ (2)bekezdés alapján a leendo bérlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni'
valamint a l7. $ (4) bekezdés alapján köť1egyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot
aláírni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos dĺjntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számuYárosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági hatátozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzújlźrul aBudapest VIII.' 36227/0lN4 és 3622710lłĺ19 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII.' Práter u. 51. szám a|att elhelyezked ő, f7 + 22 m2 alapterületű , onkotmányzati
tulajdonú, rrtcai bejáľatú foldszinti helyiségek bérbeadásához határozat|an időľe, 30 napos
felmondással a FLAG Kft. részéĺe, uz|et, szerviz és raktáľ tevékenység cé|jára,39.768,-
Ft/hó + Áfa + közizemi- és külön szo|gá|tatćlsi díjak összegen.

2.) ltozzújttľul aBudapest VIII., 36227l0lV17 he|yrajzi számon nyllvántartott, Budapest VIII.'
Práter u. 51. szám alaÍt elhelyezkedő, 151 m2 alapteľületrí, önkormányzati fiJ|ajdonú, utcai
bejáratű pinceszinti helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időľe, 30 napos felmondással a FLAG
Kft. részére, raktáľ tevékenység céIjára, 74.564,- Ft/hó + Afa ł közizemi- és külcin
szo|gá|tatási díj ak összegen.

3.) a bérletj szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem lakás
cé|járaszo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35120|3. (VI. 20.) számu Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó béľleti đíjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjźln kozjegyző e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyllatkozata|tńrásátváI|a|ja a leendo bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgató



Hatáľido: 20|5.februáľ 16.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezęti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata akozzététel módiára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. februtr 2.

Tisztelettel:

Kovács Ottĺĺ
ügyvezető igazgatő
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