
Budapest Főváľos VIII' keľület Józsefuaľos onkoľmányzat Képvisel
Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotísága

Előterjesztő: Kisfalu Kft.

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l5. április 24-i ülésére

Táľgy: Don Luciano Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľület, Baľoss u.122. szńm
alatti ĺiľes, önkoľmányzati tulajdonú nem lalĺĺás célú helyiségľe

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános tilésen kell tráľgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszeríi szavazattöbbség szükséges

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormźnyzattulajdonát képezía Budapest VIII., Baľoss u. t22. szttm a|atti,3540sl2lM69 hľsz-
ú, utcai bejáľatu, füldszinti, 54 mf alapteľületiĺ nem lakás célú helyiség, amely az iĺgat|an-
nyi|vtntartátsban vendéglátó egység besoľolással szerepel.

A Kisfalu Kft' onkormźnyzati Házkeze|ő hodája a helyiséget 2015. január f7-én vette biľtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiségben vakolatjavítlás tisztasági festés, viz-, gźn és
a villany hźůózat (villanyóra leszerelésre keriilt) fe|ülvizsgálata szükséges. A he|yiség közepes
állapotu, (3) besoľolású, a villanyóra felszerelése után ľendeltetésszertihasznátlatľa alkalmas.

A vízóräs helyiségre az onkormány zatközös költségfizetési kötelezettsége: 1 1 .968,- Ft/hó.

A Don Luciano Kft. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. I2. fszt. 9.; cégjegyzéksztm: 0I.09-
l8363I; adószátma:248I|639-1.4|; képviseli: Baľtal Edit ügyvezető) kéľelmet nyújtott be a Kisfalu
Kft-hez, a fenti helyiség vendéglátóipaľi (btifetermékek) elkészítése és raktározás (szeszárusítĺás
nélkül) tevékenység cé|jára,10 évre történő bérbevételének ügyében. A kéľelemhez szükséges iľatok
b ec s ato lásra keľültek. A kére lem b érleti díj ajźłn|atot nem tarta|maz,

A benýjtott iratok alapjźtn megái|apíthatő, hogy a kére|mezó a nemzeti vagyonról sző|ő 20LI, évi
cxcvl. töľvény 3. s (1) bekezdés 1' pontja szerint át|źttható szervezetnek minősül. Az opten CégÍźr
tanúsága szerint a társaság ellen végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljáľás nincs folyamatban,
trársasági adóbevallási kötelezettségének 2013. évben rendben eleget tett.

Az Avant.Immo Kft. 20l1' június 28-ánkészített és 2015. március 23-źłn akfua|izźit értékbecslése
szerint a helyiség forgalmi éľtéke: 9.720.000,- F.t. A forga|mi érték I00 %-tnak figyelembevéte|ével,
a helyiségbenvégezni kívánt tevékenységheztartozó 8 7o.os szorzóval számított havi nettó béľteti
díj: 64.800'. Ft.

Javasoljuk a helyiség bérbeadását a Don Luciano Kft. részére szeszmentes vendéglátás, és ľaktározás
céĺjźra,hattrozott időre 2019. december 3l. napjáig,64.800,. Ft/hó + Áfa béľletĺ + közüzemi. és
külön szolg áútatási díj ak össze gen.

Nem javasoljuk a bérleti jogviszony 10 évre töľténő megá||apítźsát.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata\ára a
Tiszte|t Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

ő-testĺiletének

()J



Javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását, mivel a mielőbbi béľbe adásból befolyó bérleti dij fedezné az
onkoľmányzat közös költség fizetési kötelezettségét, és plusz bevéte|e is származna. A helyiség
bitokbavétęle óta üľesen áll, és a bérlő a helyiség folyamatos kaľbantaľtásáľól gondoskodna.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadźsként továbbra is közös költség
fizetési kötelezettség terheli, és a helyiség éú|agaľomlik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormźnyzat 2015. évi bérleti díj
bevételét'

A helyiség bérbeadása pénaigyi fedezetet nem igényel'

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az Önkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgá|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szźmű ľendelet 2. s (1) bekezdése éľtelmében a Kt. _ a ľendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Város gazdálkodási és Pénzü gyi B izottságot j o gosítj a fel.

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

A Rendelet 12. $ (l) bekezdése éľtelmében új bérbeadás esetén a bérleti jogviszony idó1artamźrő| a
bérlő kiválasztása soľĺán kell dönteni. A bér|eti szerződés hatfuozott időre, vagy határozat|an időre
köthető meg. A bérbeadás időtaľtamának meghatározásźtnźi a bérlő igényét is méľlegelni kell.
Béľlőkijelölési jog esetén aszerzodést a jogosult által meghatttozott időtaľtamľa kell megkötni.

A Rendelet 13. $ (1) bekezdése alapján aszerzodés á|ta|źbanbatározott időre hozható létre, amely
legfeljebb tizenot évig terjedő időtartamra szólhat. Az öt évnél hosszabb határozott időre ktitött
szerződés időtartama öt év elteltéve| a bérlő kérelmére módosítható.

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése alapjźln a bérleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjrának
méľtékéről a bértő kiváiasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmányzat részéro|
történik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának métékét a Képviselő-testiilet hatfuozatÍtban
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni, A hatásköľľel rendelkező bizottság a bérbeadói
döntés meghozatalakor a képviselő-testiileti határozatban fogla|taktól csak akkor térhet el, ha a
kéľelmező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testtilet 248/2013. (VI. l9.) szźtmű hatfuozatźnak II' fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen haŁározat és a Kt. más határozata szerint akhn|izá|t
beköltözhető forga|mi érték szo|gźtl' A határozat 8. pontja a|apjáĺn a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételévęl töľténik a bérleti díj meghatáľozása az utcai foldszinti helyiségben
végzendő raktározási tevékenységheztartoző szorző 8 %o, a szeszmentes vendég|źúźs 60Á.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bér|ő a bérleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťtzetni, valamint
a l7. $ (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áími.

Fentiek a|ap1źn kérem a Tisztelt Yźrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hatńľozati javaslat

.. '......év' (..'hó..'.nap) ' szźlműYźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatźľozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) hoaójdrul a Budapest VIII., 35405l0lÁJ69 
^he|yrajzi 

számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.'
Baľoss a. 12f. szäm a|att elhelyezkedő, 54 m, alapterületiĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
ťoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatttrozott időre,2019. december 31. napjźig, a Don Luciano
Kft. részére, vendéglátóipaľi (büfétermékek elkészítése) és raV'tározás (szeszárusít.ás néIkül)



tevékenység cé|jtra, 64.800,. Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemĹ és ktilön szolgáltatĺási díjak
összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatő
Hatĺáľidő: 2015.źryri|isZ4.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szeľinti a béľleti szerződés megkötésére, melynek feltétele, hogy
az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szó|ó 35/2013. (vI' 20,) szźmű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et t4' $
(2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źúréstú vállalja
a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: 2015. június 30.
A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft'
A lakosság széles köľét érintő đöntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtĺáblán honlapon

Budapest, 20l5. ápľilis 20'

Kovács Ottó
v agy ongazdálkodás i i gazgatő
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