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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Az Önkoľmźnyzattulajdonát képezi a Budapest VIIL, Baľoss u. 87. szám a|atti,35726l1lV2 hrsz-ú, utcai
bejaratu, füldszinti, 46 m2 alapterületĹĺ nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an nyilvántartásban
üzlethelyiség besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHź,rkeze|(5Irodája a fenti helyiséget 2010. november 02-án vette biľtokba. A
Grifton Property Kft. által 2012, átpri|is 30-án készített énékbecslés tanúsága szerint a helyiség közepes
mĺĺszaki állapotu, (3) besorolású, rendeltetésszeľű hasznźůatra alkalmas.

A vizóritva| ľendelkező helyiségľe az onkoľmányzat közös költségťlzetési kötelezettsége:
7,669,- Ft/hó.

A Futuristĺc Management Kft. (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u' 53. Iv. em. 2.; cégtregyzékszźm:
0I-09-929432; adőszźm: 14996223-2-42; képviseli: Balogh Zsolt ügyvezető) kérelmet nýjtott be a fenti
helyiség vendéglátás (szeszárusítás nélkül) tevékenység cé|jára töľténő béľbevételének ügyében. A
kéľelemhez szĺ'ikséges iratok becsatolásra kerĹiltek' A kérelem 36.000'. ľ.t/hó + Afa bér|eti dij aján|atot
tartalmaz.

A benýjtott iratok alapján megállapítható, hogy akére|mezó a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI'
törvény 3. $ (l) bekezdés 1' pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősül, ellene végľehajtĺás-, csőd- és
felszámolási eljarás nincs folyamatban, tĺársasági adóbevallási kötelezettségének 20|2' és 2013. évben eleget
tett. Tevékenységi körei között a helyiségben folyatni kívánt tevékenységhez szükséges tevékenységi kör
nem szeľepel.

A helyiség forgalmi énéke a Grifton Pľopeľty Kft,2012, április 30-án készített, és 2075. január I9-én
aktualizált éľtékbecslése alapján: 7.500.000'. Ft. A kérelemre töľténő bérbeadás esetén a vendéglátó ipari
(szeszárusítás nélkül) tevékenységhez tartoző bérleti díj szorzô 6 %o, az igy számitott havi nettó bérleti díj
37.500,. Ft + Áfa.

Az üres, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettő f5 M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj
önkoľmányzati érdekből |egfeljebb 50 %-kal csökkenthető, az így csökkentett béľleti díj 18.750'- F.t + Afa.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Futuľistic Management Kft. részére vendéglátrás
(szfszárusíüás nélkül) cé|jára,határozat|an időre, 30 napos felmondássa|, abérlő źlta| aján|ott 36.000'. Ft/hó
+ Afa bérleti-, közüzemi és különszo|gźitatási díjak összegen.

Nem javasoljuk a bérleti díj alacsonyabb összegen történő megá||apítását, tekintette| atta, hogy a bérlő
bérleti díj ajĺánlatot tett, melynek elfogadása előnyös az önkormányzat számźra'

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadásához béľbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozatalźra aTiszte|t
Bizottság jogosult.
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III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kére|mező részére történő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából befolyo
bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költségét, és plusz bevétele is száľmazsla, tovilbbä abér|o a
helyiséget karbantaľtaná, annak źi|aga nem romlana tovább. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az
onkormányzat, kiadásként továbbra is kĺjzös költség ťrzetési kötelezettség teľheli.

AhatÁrozatijavaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat2015. évi béľleti díj bevételét.

A he|yiség bérbeadása pénnigyi fędezetetnem igényel.

rV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormźnyzatfulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló
35/20|3. (VI. 20.) szźmű rendelet 2. s (l) bekezdése éľtelmében a Kt. - a ľendeletben meghatározottfe|adat-
és hatĺĺskör megosztiís szerint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítési.ikľe vonatkozó egyes szabályokról szó|ő 1993.
évi LXXVIII. törvény 38' $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján a bérleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a bérlő kiválasztĺása során kell megállapodni. Amennyiben az onkorményzatrészéró|llclrténik az
ajźn|attéte|, a helyiség bérleti díjĺĺnak mértékét a Képviselő-testiilet hatźrozatźlban megállapított béľleti díjak
alapján kell meghatározni. A hatáskönęl ľendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a
képviselő-testiileti hatfuozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testtilet 248/20|3. (VI' 19.) száműhatźtrozatának II. fejezet 7 ' pontja éľtelmében a helyiségbér
alapjául a helyiségeknek a jelen hatÁľozat és a Kt. máĺs hatÁrozata szerint a|<nnlrizáůt beköltözhető foľgalmi
érték szo|gát|. Ahatźtrozat 8. pontja a|Ąán a he|yiségben végezni kívánt tevékenység ťlgyelembevételével
töľténik a bérleti díj meghatározása, a szeszmentes vendéglátás tevékenységhez tartozó szorzó 6 %o.

Az tires, legalább 24 hőnapja nem hasznosított,25 MFt fogalmi éľtéket e| nem érő helyiség esetében a bérleti
díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %-kal csökkenthető.

A kedvezmény megállapításźnźi nem lehet ťlgyelembe venni azt az idótartamot, ameddig a helyiség nem
szerepelt a bérbe adható helyiségek lisüáján.

A Rendelet 14' $ (2) bekezdés alapján a leendő béľlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően köte|es a
bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $ (a)
bekezdés a|apjánközjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek a|apjźtn kérem a Tisztelt Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó...'nap)' számú Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági llatározat:

A Vłáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsétgúgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII.' 35726l|lNf he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII. keľÍi|et,
Baľoss u. 87. szźtm a|att elhelyezkedó, 46 m2 alapterü|etű, iires, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratú, ftildszinti helyiség bérbeadásához határozat|an időľe, 30 napos felmondással, a Futuľĺstĺc
Management Kft. részére, vendéglátĺĺs (szeszárusítĺís nélkül) tevékenység cé|jźtra,36.000'. Ft/hó +
Afa béľleti + közi'izemĹ és kiil<jn szolgáltatási díjak összege1, azza| a feltétellel, hogy a bérleti
szerződés megkötéséig a tevékenység végzéséhez szükséges TEAOR kört a cég a tevékenységi körei
közé felveteti és ezt igazo|ja.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatő
Határidő: 20L5.źryti|is24.



2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013' (vI' 20.) szátmű Budapest Józsefuáľosi
onkormányzati rende|et 14' $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjłán közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|áirásźtt vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatő
Határidő: 2015. június 30.
A d<jntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A |akosság szélęs kĺjľé;t éľintő döntések esetén javaslata a kiizzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l5. április 20.

Kovács Ottó
v agy ongazdálkodási igazgatő
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