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Táľry: LALIBEN Kft. bérbevételi kéľe|me a Budapest VIII. keľület, tllĺĺ ĺt 54.5ó. számalattĺ üľes, łinkormányzatÍ tulajdonú nem lakis célú helyiségekre

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatóKészítette: Balog Erika refeľens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A döntés e lfo gadá sáh oz e gy szeru szai azattobbség s züksé ge s

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az.onkormányzat tulajdonátképezi a Budapest. v[I., 36339 lOlN3 és 36339|OlN4 he|yrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest v[I., Üllői űt 54-56. szám a|atti, 4I m2 + ą9. nŕ, összesen
90 m2 alapteľĹiletú utcai bejáľatú, řöldszinti, nem lakás célú helyiségcsoport, amelyek műszakilag
iiss.zlriisso egységet kýrye1nek. A helyiségek egybenyitása tuläjdonosi. hozzájáru|ás a|apján, aź'
Epítésigazgatási koda 08-6f9l4/f}08 számú határozata éľtelméběn tĺirtént *"g. e helyiségek az
ingatlan-nyilvántartásban üzlet besorolásúak.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze|o kodája a helyiséget 2oI5. januálr 13-én vette biľtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanlisága szeľint a helyiségek állapota megfelelő, (4) besorolású,
rendeltetéss zeríj használatra alkalmasak.

AvízóranélkĹili helyiségekre az Önkormányzat közös koltségfizetési kötelezettsége:29.172.- Ft/hó.

A LALIBEN Kft. (székhely: 1085 Budapest, József kn. 69.; cégtregyzékszám: OI 09 955894;
adószáłma:231623412 4f;képviseli: Horváth Barnabás ügyvezető) kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-
hez, a fenti helyiségek vendég|áłtás szeszesital árusítással tevékenység cé|jára töľténő bérbevételének
ügyében. A kéľelemhez szükséges iratok becsatolásra kerültek. Béľleti díj aján|ata: 120.000,- Ft/hó +
ĺfa.
A társaság az áita|a kérelmezett tevékenység végzéséhez szükséges TEÁOR körökkel nem
rendelkezik.

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy a kére|mezó a nemzeti vagyonról szó|ó 2oII. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint áLt|áthatő szetvezetnek minősül. Az opten Cégtár
tanúsága szerint a társaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban,
táľsasági adóbevallási kĺitelezettségének 20II.,20If ., és f0I3. évben rendben eleget tett.

Az Avant.Immo Kft. á|tal20If . február 27-i és f01'5. március 04-én aktualizá|t értékbecslés szerint a
helyiség forgalmi éľtéke: 1ó.650.000'. Ft. A forgalmi érték 100 %o-á.nak figyelembevételével, a
helyiségben végezni kívánt tevékenységhez (vendég|áttás) tartozó lf vo-os szorzóva| a számított havi
nettó bérleti díj: 166.500'. Ft.

Javasoljuk a helyiség bérbęadását a LALIBEN ľ(lft. részére vendéglátás szeszesital árusítással
tevékenység cé|jára, hatáłrozat|an időre, 30 napos felmondási határidővel, a szá'mított bérleti díjon,
azaz 166.500,- Ft/hó + Afabérleti + közüzemi- és kĹil<in szo|gát|tatási díjak összegen.

Nem javasoljuk a fenti helyiség Laliben Kft. által ajánlott bérleti díjon történő bérbeadását, tekintettel
arra, hogy azt a he|yiség műszaki á|Iapota nem indokolja, és a vendéglátó egységként történő
kialakítást is elvégezte az e|őzőbét|ő.



II. A beterjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|fua a
Tisztelt B izottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hat.ása

A miclőbbi bérbe adásból befolyó béľleti díj fedezné az Öltkorlttály,zaL ktiztls kölĺ.ség fizetési
köte|ezettségét' és plusz bevétele is származna. Ahelyiség mielőbbi kiadásával abér|ő gondoskodna a
folyamatos karbantartásról, és nem romlana az áÄ|aga.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös költség
fizetési kötelezettség terheli, és a helyiség á||aga ľomlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat 2015. évi béľleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetetnem igényel.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem takás cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 35lfo13. (vL f0.) számĹl rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskor megosztás szerint - onkormányzati bérbeadói döntésre a
Y fu osgazdá'lkodási és Pénzügyi B izottságot j ogo s ítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. s (1) bekezdése alapján a béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéľől a béľlő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
történik az aján|attétel, a helyiség béľleti díjának mértékét a Képviselő-testület hatátozatálban
megállapított bérleti díjak alapján ke|l meghatározni. A hatáskörľel rendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozatalakor a képviselő-testületi hatátozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testtilet f48lf013. (vI. 19.) számű határozatának tr. fejezet 7. pontja énelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatfuozata szerint aktua|izáit
beköltözhető forgalmi énék szolgál. A határozat 8' pontja alapján a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével toľténik a bérleti díj meghatározása a helyiségben végzendo
vendéglátás tevékenységhez tartozó szorző If vo.

A Rendelet 14, š Q) bekezdés alapján a leendő bérlő a bérleti szęrződés megkötését megelőzően
koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yálrosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) nem járu|hozzá a Budapest Vm., 36339/0/N3 és a36339/0lN4 helyrajzi szá^mon nyilvántaľtott,

a Bđdapest VIII., Üuĺĺ ĺt 54-56. szám alatt taláůhatő, 4I t1ł + 49 rĺŕ, összesen 90 Í\Ý

alapterületű, műszakilag egybenyitott, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejátratű földszinti
nem lakás célú üzlethelyiségek bérbeadásához, a Laliben KÍt. részére, az á|ta|a ajánlott |'20.000'.

Ft/hó + Áĺfabérleti ddon.



Felelős: Kisfalu Kftigazgató
Határidő: 2015. március 30.

2.) hozzájáľul a Budapest VIII., 36339l0/N3 és a 36339lO/N4 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Üľoĺ ĺt 54.56. szám alatt tanhátó, 4I m2 + 49 mf , összesen
90 m2 alapterületű, miĺszakilag egybenyitott, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú
földszinti nem lakás célú üzlethelyiségek bérbeadásáłtoz határozat|an időľe 30 nupos
fclmondással, a Lalilrerl Kľt. részére, venttéglátói tevékenység (szeszesital árusitással) céljára,
16ó.500,. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- es mĺcin szolgáltatási díjak összegen, azza|,hogy a
társaságnak a béľleti szerződés megkötéséig a tevékenység végzéséhez szükséges TEÁOR
körökkel rendelkeznie kell.

Felelős: Kisfalu Kft.igazgató
Határidő: 20|5. má'rcius 30.

3.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ái|ó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI. 20.) szá'mű Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|,áírását v á.J|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kftigazgató
Határidő: 2015. május 31.
A döntés végrebajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététe| módjőLra
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I5. március 16.

Kovács ottó
vagyongazdálkodási igazgató
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