
Budapest Fováros VIII. keľĺilet Józsefuáľos onkormányzat Képviselő-tęstületének
Yároigazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 4 Ą+,/
E|őteľjesztő: Kisfalu Kft. ) n.#....sz' napiľend

ELoTERJEsZTÉS
AYátosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság f0I5. március 02-i üléséľe

Tárgyz J & ANTÓNIA Csemege Kft. bérbevételi kérelme a Budapest \{III. keľiilet, Német u.
13. szám alatti üľes, iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó tigyvezető igazgatő
Készítette: Balog Erika referens
A napiĺendet nyilvános ülésęn kell tárgyalni
A döntés elfo gadás áh oz e gy szer u szav azattobbs é g s zük s é ge s

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormáĺyzattulajdonát képezi a Budapest VIII., 34903l0lN64he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VI[., Német u. 13' szźtm aIatti (a bejárat a József utca felől), 46 m' alapteľületíĺ, utcai,
ťoldszinti bejáratu nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an-nyi|vántartásban üzlet besoľolású.

A Kisfalu Kft. tnkormźnyzati Házkeze|ő Irodája a helyiséget f0|3. szeptembeľ 30-án vette birtokba.
A binokbavéte|i jegyzőkönyv tanúsága szerint tisńasźryi festés, a parketta pótlása, javítása, és az
elektromos mérőóľa vezetékeinek szabályossá tétele szükséges, (4) besoľolású, rendeltetésszeľű
hasznźiatra alkalmas.

Avízórás helyiségre az onkormányzatközos költségf,lzetési kötelezettsége: 8.280,- Ft/hó.

Az Antónia ,7 5 Kft'. (cégjegyzék száma: |3-09-124659; székhely: 2360 Gyál, Mikszáth K. l. 34lI.;
adőszám: 13112668-2-13; képviseli: Rózsa Ildikó Ibolya, Vécsei Antónia ügyvezetők, képviselet
módja: önálló) kérelmęt nyrijtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség élelmiszer keľeskedelmi üzlet
szeszesital áľusítással cé|jára tĺjrténo bérbevétele ügyében, melyhez a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
B izott ság I 220 l 20 1 4 . (XI. f 4 .) sztlmí hattlr o zatában nem j áru |t hozzá.

A J & ANTÓNIA Csemege Kft. (székhe|y: 2360 Gyál, MikszáthK. u.3417.; cégsegyzékszám: 13-
09-167148; adőszáma:24771502.2.13; képviseli: Vécsei Antónia ĺigyvezető) kérelmet nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség szeszźlrusíttłs nélkiili élelmiszeľ jellegű vegyes kiskeľeskedelmi i'izlet

cé|jźra történő bérbevételének ügyében. A kéręlemhez szĺikséges iratok becsatolásľa keriiltek. A
kéľelem bérletí díj ajánlatot nem tartaImaz.

A benyújtoĺ iratok alapján megállapítható, hogy a kéľelmezo a nemzeti vagyonľól szó|ó 2011. évi
CXCVI. törvény 3.$ (l) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minőstil. Az opten Cégtár
tanúsága szerint a táľsaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljáľás nincs folyamatban,
társasági adóbevallási kötelezettségének 2013. évben rendbęn eleget tett. A Társaság 2013. november
1 8-án kęrült a Cégbíróságon bejegyzésre.

Az e|ozményekhez hozzá :artozik az is, hogy a J&Antónia Csemege Kft. már nyújtott be kérelmet a
Kisfalu Kft-hez a Budapest VIII., Baross u. 80. szám a|atti, 35f5fl0lN7 hrsz-ú helyíség zöldség-
gyümölcs, élelmiszeľ jellegű Vegyes kereskedelmi bolt palackozott szeszárusítással tevékenység
cé|jára toľténő béľbevételének tigyében, meIyhez a Yárosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság
69912014. (VI. 23.) számuhatározatábaĺnem járult hozzá.

Fenti helyiség tekintetében már a Kevin-Fruit Kft. (székhely: 2360 Gyźtl, Mikszáth K. u.3411';
cégjegyzékszám: 0I-09-193178; képviseli: Mida Sándomé tigyvezető) is nyújtott be kérelmet a
Kisfalu Kft-hez zöldség-gyümölcs, pékáľu és kenyér' élelmiszeľ jellegű vegyes üzlet (szeszárusítás



nélkül) cé|jára történő béľbevételének ügyében, melyhez a vtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

I07 0 l 20 I 4. (IX. 29. ) számű határozatźlban nem j árult hozzá.

Továbbá az ANToNIA,75 Kft. szintén nýjtott be bérbevételi kérelmet a Budapest VIII., Baľoss u.

80. szám a|atti,35f52lolN7 hĺsz-ú helyiség állateledel iizlet és a késobbiekben bio élelmiszerüzlet
(szeszárusítás nélkül) cé|jfua történő bérbevételének tigyében, melyhez a városgazdá|kodási és

PénzugyiBizottság 1330120|4, (xII. 12.) száműhatározattlbaĺnem járulthozzá.

A Grifton-Property Kft' }Ol4.július 29-én készített és 2015. február 12-én aktua|izźit értékbecslése

szerint a Budápest VI[., Nérnet u. 13. szám a|atti, 34gO3lOlN64 |.rsz-í 46 fiŕ alapterületiĺ utcai

bejáratű, ťoldszinti nem lakás célú helyiség forgalmi éľtéke: 8.200.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a

forgalmi éľték 1o0 %o-ának figyelembevételével, a helyiségbeĺ végezni kívánt tevékenységhez

(keĺeskedelmi alapellátás) tartoző 6 oÁ.os szorzőva| a számított havi neffó béľleti díj: 41.000'- Ft.

Nem javasoljuk a Budapest VIII., Német u. 13. sztlm a|atti, 34go3lolN64 brsz-ú 46 mf alapteľülettĺ

utcai bejáratú ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadását aJ & ANTONIA Csemege Kft. részére,

tekintettęl ana,hogy a társaság azonos székhellyel és hasonló tulajdonosi körrel rendelkezik, mint az

Antónia ,75 Kft. és a Kevin.Fruit Kft., melyek bérbevételi kérelmeit a Tisztelt Bizottság tobb

aii<alommal is eiutasította.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadőí döntés szükséges, amely döntés meghozatalźĺra a

Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A döntés céljao pénzügyi hatása

A döntéssęl az Önkormányzatot kiadásként továbbra is k<izös koltség fizeÍ'ési kötelezettség terheli, és

a helyiség á||aga folyamatosan romolhat.

A határozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az Önkormányzat 2015. évi béľletí đíj

bevételét.

A helyiség bérbeadása pénmgyifedęzetet nem igényel'

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmtnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről

sző|ő 35lfO13. (VI. 2O.) sztmí rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben

meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szeľint - önkormányzati bérbeadói döntésre a

Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j o go sítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló

1993, évi LXXVil. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbéľ ĺisszegében

szabadon állapodnak meg.

A Rendęlet 14. $ (1) bekezdése alapjáĺ a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijának

méftékéľől a béľlő kivtúasnása során kell megállapodni' Amennyiben az onkormányzat részérő|

töfténik az aján|attéte|, a helyiség bérleti díjának méftékét a Képviselő{estület határozatában

megállapított bérleti dijak alapján kell meghatározĺi. A hatásktjľľel rendelkező bizottság a bérbeadói

döntés meghozatalakor a képviselő-testületi határozatbaĺ foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kéľelmező béľleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület 248l2OI3. (VI' 19.) számű haÍározatának II. fejezet 7. pontja értelmében a

helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más haÍározata szerint akŕ:ualizźit

bekoltözheto foľgalmi érték szo|gál. A hatáľozat 8. pontja a|apján a helyiségben végezni kívánt

tevékenység figyelembevételével tĺjľténik a bérleti díj meghatátozása kereskedelmi alapellátás

tevékenységh ez tartoző szorző 6 oÁ'

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendo bér|o a bérleti szeľződés megkötését megelőzoen

köteles a béľbeadónak 3 havi bľunó Ĺéľleti díjnak megfelelo összeget óvadékként megfizetni, valamint

a 17. $ (4)bekezdés alapján kozjegyző elott egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozatot a|áími.



Fęntiek alapjźn kéręm a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fęnti helyiség
béľbeađásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

IJztá.ľoza;ti iavaslat

év. (...hó....nap). szélmtĺYárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hattrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dĺint, hogy nem iárul hozzó. a Budapest vlil.'
34g03l0ĺN64he|yrajzi szźlmoĺnyilvántartott, Budapest VIII., Német u. 13. szám alatt elhelyezkedó,
46 m2 alapteľületű, üres, önkoľmányzati tulajdonú' utcai bejáratú fijldszinti helyiség béľbeadásához a J
& ANTONIA Csemege Kft. részére.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: 2015. március 09.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles korét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. február 17.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő
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