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Tisztelt Y ár osgazdál lkodási és Pénzĺi gyi Bizottsá g !

I. Tényátlás és a döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

Az onkormćnyzattulajdonát képezi a Budapest VIII., 35194l0lV1he|ytajzi számon nyl|vántartott, a
Budapest VIrI., Horváth Mihály tér t6. szám aĘatti, 24 mf a|apteľületű, utcai bejáratu, ťoldszinti
nem lakás célú helyiség, amely azingat|an-nyilvántartásban egyéb bęsorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő Iľodája a helyiséget 2O|4. ápnhs 25-én Vętte birtokba. A
bitokbavéte|i jegyzokönyv tanúsága szerint a helyiség jó műszaki állapotú, (4) besorolású,
ľendeltetéss zeríj hasznźtlatra a|kalmas.

Avizórás helyiség :után az onkormányzatkijzös költség fizetési kötelezettsége: 5.850,- Ft/hó.

AZ AN-ov KÍt. 2014. szeptember 10-i keltezéssel kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség melegkonyhás, kifőzde cé|jfua történő bérbevételének ügyében. A kéľelemhez nem került
benýjtásra a cégkivonat. Az opten CéglárbőI kinyomtatott Cégkivonat tanúsága szerint a Társaság
ellen végrehajtás volt folyamatban. AZ AN-OV Kft-t a 2014. szeptembeľ 18-i keltezésű tértivevényes
levelünkben ahiźnyzó iratok és nyilatkozat becsatolására szólítottuk fel 8 munkanapos határidővel. Az
AN-ov Kft-nek címzett felszólító leveli'inket a posta ,,nem kereste'' je|zésse| 20|4. október 09-én
hozta vissza. Tekintęttel erÍe a híányző dokumentumok pótlására adott időpont leteltével kérelmük
érvényét vęsfette.

A Brillar Team Kft. (cégjegyzékszám:01-09-197150; székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u.
10.; adószám:25055784-2-42;képviselo: Lukács Brigitta ĺigyvezető) béľbevételi kéľelmet nyújtott be
a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség koda céIjára töľténő béľbevétele kapcsán. A szükséges.iratok
(Cégkivonat, Aláírási Címpéldány) bęcsatolásra kerültek. Bérleti díj ajánlata: 25.000,- Ft/hó+Afa.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy a kéľelmező a nemzeti vagyonról sző|o f0||. évi
CXCVI. töľvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint átlátbatő szeľvezetnek minősül. Az opten Céglár
tanúsága szeľint a társaság ellen csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban. A Ttrsaság 2014.
október 21-én került bejegyzésre.

A Gńfton-Property Kft. f0I4. július 1l-én készített, és 2015. február |2-én a|<tua|izá|t értékbecslése
szerint a 351'94l0lN1 hľsz-ú 24 m, alapteľĹiletű utcai bejáľatú' füldszinti nem lakás célú helyiség
foľgalmi éľtéke: 4.200.000'- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi érték i00 %o-źlnak
figyelembevételével, a helyiségben végezĺi kivánt tevékenységhez (iroda) hrtoző 8 o/o-os szorzőva|
számított havi nettó béľleti díj: 28.000'- Ft.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását a Brillar Team Kft. ľészérę koda céljára,
határozat|an időre 30 napos felmondási határidő kikötésével, 28.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + kónizęmi-
és ktilön szo|gá|tatási díjak ĺisszegen.



Nem javasoljuk a kéľelmező á|ta|tett béľlęti díjon történő bérbeadást, tekintettel aľra, hogy a helyiség
a kerület fľękventált részén helyezkedik el, és jó műszaki állapotú. A kéľelmezó ajánlata minimálisan
tér ęl a számított bérleti díj összegétől.

il. A beteľjesztés indoka

A helyíség bérbeadáshozbérbęadói dcjntés sziikséges, amely döntés meghozata|áta a Tísztelt Bizottság
jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatĺ{sa

Javasoljuk az üresen álló helyiség bérbeadását, mivel a mielőbbi béľbeadásból befolyó bérleti díj
fedezi az onkormányzatkozos költség.fizetési terhét, azon feltil plusz bevételt is jelent. Amerľryiben
nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta közös költség ťrzetési
kötęlezęttsége keletkezik, továbbá a helyiség műszaki állapota a kihasználatlanság miatt romolhat.

A béľbeadás pozitívan befolyásolj a az oĺlkormányzat fO | 5' évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi fędęzętet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem |akts cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35lf013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáľos onkormányzati reĺde|et (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói dcintésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. tĺirvény 38. $ (1) bekezdése éĺtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése a|apján új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékérol a
bérlő kiválasztása soľán kell megállapodni' Amennyiben az onkoľmányzat ńszérő| töfténik az
ajánlattéte|, a helyiség bérleti díjźnak mértékét a Kt. határozatábaĺ ĺnegállapított bérleti díjak alapján
kell meghatározni. A hatáskĺjľrelrendelkezo bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akoľ a képviselő-
testületi határozatban foglaltaktól csak akkoľ téľhet el, ha a kéľelmezőbér|eti díj ajánlatot tett.

A 24812013. (VI. 19.) számű Képviselőtestület határozatźnak II. ťejezet 7' pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más határozata szeľint aktua|izá|t
beköltözhető foľgalmi érték szolgál. A 8. pont alapján helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembe vételével történik a bérletí díj meghatźtrozása, amely alapján a helyiségben az irodai
tevékenységh ez taftoző szorző 8 o/o.

A Képviselő-testtilet 24812013. (VI. 19.) számuhatározatának VII. fejezet 31. pontja értelmében a
bérleti díj mértékéľől, és megfizetésének ütemezéséről, vagy bámilyen más béľleti díjat érintő
kéľdésben béľbeadói döntésre van sztikség a béľbeadással megbízott vagyonkeze|ó szervęzet
javaslatára az OnkorrnányzatTl|ajďonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete dönt.

A Rendelet 14' $ (2) bekezdés a|apjtn a leendő béľlő a béľleti szeľződés megkötéSét mege|ózően
köteles a béľbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, va|amint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áími.

Fentiek a|Ąán kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dontését
meghozni szíveskedjen.

Határozltijavas|at

.év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy:



I.) nem jdrul hozzd a Budapest VIII.' 35194l0lNI he|yrajzi szźlmon nyilvántartott, a Budapest VIil.,
HoľváthM. téľ ĺ.6. szátma|attta|źůhato,24m, a|apteri'iletű, üres, önkoľmányzatitulajdonú, utcai
bejáľatú, fijldszinti nem lakás célú üzlethelyiség béľbęadásához a Brillar Team KÍt. részére, az
ajtnlatában szeľeplo 25.000,- Ft/hó + ,ł'fa bérleti díjon.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|5. ápnLis 24.

2.) hozzdjdrul a Budapest VIII., 35194ĺ0lN1 helyrĄzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Ilorváth M. téľ 16. szám aIatt talá|hatő,24 m2 alapteľüIetű, Íiľes, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ťoldszinti nem lakás céhi tizlethelyiség bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos
felmondási határidő kikötésével a Bľillar TeamKft. részére, iroda céljára, 28.000,- Ft/hó + Afa
béľleti + ki3njzemi- és kĺil<jn szo|gá|tatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft . tigyvez ető igazgatőja
Határidő: 201 5. április 24.

3.) a bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonéhan áIIő nem lakás
céIjźra szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0I3. (VI. 20.) szźlmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megf,rzetését, valamint a |7. $ (a) bekezdése a|apján kozjegyző e|őtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|ákását v éilaIja a leendő bér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététe| módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2OI5. áprl|ís f0.

Kovács ottó
v agy ongazdálko dá s i igazgató
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