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A napirendet nyilvános ĺilésen kell taľgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattobbség szükséges

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonát képezi a Budapest vIII.o 350s9/0lN2 hetyrajzi számon nyilvántaftott, a
Budapest vIrI., Nagy Fuvaľos u. 6. szźtm a|atti, 47 m2 alapteľületti, utcai bejźratű, ftjldszinti nem
lakás célú helyiség, me|y az ingatlan-nyilvántaľtásban iroda besoľolással szerepel.

Az onkormányzatiHázkeze|ó Iroda a helyiséget 2014. februáľ 18-án vette birtokba. A biľtokbavételi
jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség felrijítandó, közepes állapotú, (3) besorolású, rendeltetésszení
hasznźiatra alkalmas.

A vízőra nélküli helyiség után az onkormányzat közĺjs költség fizetési köteIezettsége:
15.275,- Ft/hó.

Az oľbán '61 Kft. (cégiegyzékszźtm: 13 09 112478; székhely: 2336Dunavaľsány, Ha|ász L. u. 33.;
adószám: |3930048-2-13; képviselő: orbán Róbert ügľezető) bérbevételi kérelmet nyújtott be a
Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség szeszmentes vendéglátás (kifőzde) cé|jźra töľténő bérbevétele
kapcsán. A szükséges iratok (Cégkivonat, Aláírási Címpéldány) becsatolásra keľültek. A kérelem
bérleti dij aj źn|atot nem tarta|maz,

A benyújtott iľatok alapjan megállapítható, hogy akére|mező a nemzeti vagyonľól szóló 2011. évi
CXcvI. törvény 3'$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint tt|áthatő szeľvezetnek minősĺil. Az opten Cég!ár
tanúsága szerint a tiáľsaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljáľás nincs folyamatban,
társasági adóbevallási kĺjtelezettségének 20I|.,20|f', és 2013. évben rendben elegettett.

Az orbán'61 Kft. már bérel háľom helyiséget kerületiinkben a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u. 2/B'
szám a|att. Nyilvántartásunk szerint a három helyiségre az Orbźtn '6 1 Kft-nek f0I5 . január 3 l . napjáig
|ejźtrthatźtridejiĺ díjhátľaléka nincs. Az orbźtn'61 Kft. további három önkormányzati tulajdonú üres
helyiség béľbevételére adott be kéľelmet a Kisfalu Kft-hez.

A Gľifton Propefty Kft.20l4.jú1ius 14-énkészített, és 2015. februźtt 23-źn al<tua|izźit éľtékbecslése
szerint az utcai bejźtratű, ftjldszinti nem lakás célú helyiség foľgalmi éľtéke: 6.900.000'- F.t. A
helyiség bérleti dija a forgalmi érték |00 %o.źtnak figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt
tevékenységhez(szeszmentes vendéglátás) tartoző 6Yo-os szorzóva| számított havi nettó béľleti díj:
34.500,- Fr.

Az üľes legalább |2 hőnapja, de legfeljebb 24 hónapja nem hasznosított helyiség esetében a béľleti díj
önkormányzati érdekből legfeljebb 30 %-ka| csökkentheto. Az igy cstikkentett nettó havi béľleti díj:
24.150,-Ft.
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Javaso|j uk a fenti címen lévő helyiség bérbeadás źlt az orbán '6 1 Kft. részére szeszmentes vendéglátás
(kifőzde) cé|jtra,határozat|an időre 30 napos felmondási hataridő kikötéséve|, a szttmitott béľleti díj
összegén, azaz 34.5OO'- Ft/hó + Áfa bérleti * közüzemi- és külön szo|gá|tatási díjak összegen. Az
orbán '61 Kft. béľlő mindig határidőben, pontosan ťlzet, ajelenlegi bérleményébő| saját költségen
igényesen felúj ított cukľászdát alakított ki.

Nem javasoljuk a csökkentett béľleti díj figyelembevételét' tekintettel a helyiség műszaki á||apotára.

II. A beteľjesztés indoka

A helyiség béľbeadáshozbérbeadoi döntés szükséges, amely döntés meghozata|źra aTisne|t Bizottság
jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

Javasoljuk az üľesen álló helyiség bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbeadásból befolyó bérleti díj
fedezi az Önkormányzatközös koltség fizetési terhét, azon felül plusz bevételt is je|ent. Amennyiben
nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta közös költség ťrzetési
kĺjtelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki ä||apota aklhaszná|atlanság miatt folyamatosan
romlik.

A béľbeadás kedvezően befolyásolja az onkormányzat20|5. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormźnyzat tulajdonában áIló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltétęleiről
sző|ő 35/2013. (VI. f0) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rende|et (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rende|etben meghatározott fe|adat- és hatáskĺĺr megosztás szeľint _
önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 14. s (1) bekezdése a|apján új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a
bérlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| torténik az
aján|attéte|, a helyiség béľleti díjának méľtékét a Kt. hatrározatában megállapított bérleti díjak alapján
kell meghatźtrozni. A hatáskörrel rendelkezobizot/rság a béľbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-
testületi hatfuozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A 248/20|3. (VI. l9.) számű Képviselő-testtilet határozatźtnak II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hattĺrozata szerint aktua|izáIt
beköltözhető forgalmi érték szo|gźll. A 8. pont alapján helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembe vételével toľténik a bérleti díj meghatározása, ame|y a|apján a szeszmentes vendéglátás
tevékenységheztartoző szorző 6 %. A Képviselő-testiilet 8. a.) pontja értelmében az üľes |ega|źhb 12
hónapja, de legfeljebb f4 hónapja' nem hasznosított nettő 25 MFt alatti helyiség esetében a béľleti díj
ĺinkormányzati érdekből legfelj ebb 3 0 % -kal csökkenthető.

A Képviselő-testiilet f48/f0|3. (VI. 19.) számuhatározatának VII. fejezet 3l. pontja énelmében a
béľleti díj méľtékéről, és megfizetésének ütemezéséről, vagy bármilyen más bérleti díjat érintő
kérdésben bérbeadói döntésre van szükség a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet
javas|atáraaz Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete dönt.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését mege|ozóen
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő tisszeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4)bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozatot aláírni.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

IJatározatijavas|at

év. (...hó....nap). szźtműYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźlrozat:



AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoffság úgy dönt, hogy:

l.) hozzlźjdrul aBudapest VIII., 35059/0|N2 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.'
Nagy Fuvaľos u. 6. szźlm a|att ta|túhatő, 47 m2 alapterülettĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratú, ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához hatźrozat|an időre, 30 napos
felmondási határidő kikötésével az orbán '61 Kft. részére, szeszmentes vendéglátás (kifőzde)
cé|jtra,34.500,- Ft/hó + Áfa térleti + kĺjzüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen.

2,) abér|eti szęrződés megkötésénęk fęltételę, hogy az onkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás
cé|jára szo|gźúő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI' 20.) számu Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17 . $ (a) bekezdése alapj tn közjegyző e|őtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását v á||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. március 16.

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

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20l5. március 2.
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