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Tisztelt Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Az tnkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VI[. keľület, József kłiľrit 1.8. szám alatti,
34852l0lV11 hľsz-ú, Ĺires, utcai bejfuat(l, földszinti 20m2 alapterületú nem lakás célri helyiség,
amely az íngat|arl-nyilvántaľtásban iroda besorolással szeľepel.

A Kisfalu Kft. tnkormányzati Háłzkezeló Irodája a fenti helyiséget 2OI4. novembeľ 03-án vette
biľtokba. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség közepes múszaki állapotú' (3)

besorolású, rendeltetésszeľű hasznáLatra alkalmas.

A vízőtás helyiség után az onkormányzat közös koltségfizetési kötelezettsége a helyiség utan:

4.074,. Ft/hó.

Az IS.BH Kft. (székhely: 1098 Buđapest, Dési Huber u. 16.; cégsegyzékszám.. 01-09-198339;
ađószám:25076446-f-43;képviseli: Ahmed Ismail ügyvezető) kérelmet nffitott be a Kisfalu Kft-
hez a fenti helyiség inteľnet kávézó tevékenység cé|jára történő bérbevételének ügyében. A
kérelemhez szĺ.ikséges iľatok becsatolásra kerültek. A kéľelem bérleti díj ajĺánlatot nem tarta|mazott.

A kéľelmet a Tisztelt Bizottság tőrgya\ta, és 366ĺ2015. (IV. f0.) számíhatfuozat 1.) pontjában nem
járult hozzá a helyiség bérbeadásahoz.

A Szép Hán 20o2 Bt. (székhely: 1081 Budapest, Bacsó Béla u. I5.; cégsegyzékszám: 01-06-

779903; adószám: fL367904-f-43; képviseli: Dóľy Koppány ügyvezető) kéreImet nffitott be a
Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség veĺdég|źtáls (szeszárusítással) tevékenység cé|jźra töľténő

bérbevételének ügyében. A kérelemhez sztfüséges iľatok becsatolásra kerültek. A kérelmezobérli a
helyiség mellett elhelyezkedő, József kľt. 18. (Bacsó B. u. 15.) 3485fl0lNIf hrsz alatti helyiséget'

A kérelmezo jeleĺllegi béľleménye bővítése céIjábőI szeretné béľbe venni a fenti helyiséget és

összenyitni a kettőt, hogy abban Ĺizletteret és raktárt alakítson ki. A kéľe1em22.900'. Ft bérleti díj

aj ánlatot taftalmazott.

A kéľelmező ktilön nyilatkozott arľól, hogy a helyiségek kozötti átjátás érdekében csak a falat

kívánjaelbontani, amelyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén eredeti ál|apotába visszaállít.

A kérelmet a Tisztelt Bizottságtáĺgyalta, és 366/2015. (IV. f0.) számĹlhatáĺozatf.) pontjában nem

j.árult hozzá a helyiség bérbeađásáłloz.



A Szép Ház 200f Bt. megismételte beadványált, és kéľte, hogy a Bizottság bíráIja felül korábbi
álláspondát és járuljon hozzá a helyiség bérbeadásához és csatolásához a szomszédos, szintén
önkormány zati b éfleméĺy éhez.

A Szép HázfooL Bt-nek foIs. április 30-ig lejárt esedékességutatozása nincs.

A benffitott iľatok alapjan megállapítható, hogy akérelmező a nemzeti vagyonĺóI szőIő 20LI. évĺ
CXCVI. torvény 3. Š (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szeľvezetnek minősül. Az opten
Cégtár tanrisága szerint ellene végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljáľás nincs folyamatban,
továbbá táľsasági adóbevallási kötelezettségěnek 20If. es 2013. evben eleget tett.

A helyiség forgalmi éľtéke az Avant.Immo Kft. 2013.január 29-énkészített, és 2015. január 19-én
aktla|ízáit éľtékb ecs lé s e al apj án : 3. 7ó0.000'. F't.

A Szép IJáz 2o02 Bt. kérelemľe tĺiľténő bérbeadás esetén a vendégláĺtás (szeszárusítással) és raktár
twékenységhez tartozó béľleti díj szorzó I27o, az így számított havi bérletí díj 37.600'. Ft/hó +

Afa.

Ahatátozati javaslatot elfogadó és elutasító hatźlrozatíjavaslat vá|tozattaL készítettiik el, tekintettel
aľľa, hogy a helyiség béľbeadása mellett és ellene is hozhatók fel éľvek, egyértelmú javaslattétellel
nem tudunk élni.

A helyiség raktározáĺs céIjfua töľténő bérbeadása során az onkormányzat egy újabb helyiséget tud
hasznosítani, amelyből bérleti díj bevétele szźtrmazhat, így a 201.5. évi költségvetés teljesítése
megalapozott. Azonban a helyiségek tisszenyitásával lehetőség nyílik arra, hogy a kéte|mező a
helyiséget ne csak raktáľ céLjátahaszĺźtlja, hanem azza| a szeszárusításos tevékenységét kibovítse.
Ez a köľnyék további terhelését jelenti a megncivekedő szeszárusításos tevékenység miatt.
Amennyiben a bérlő a béľleti jogviszony báľmely okból tĺjrténő megszűnése esetén a két helyiség
közcitt nyitott ajtót nem szűnteti meg, annak költsége az onkormáĺyzatot teľheli, amelynek
kéľelmezőn történő behajtásanak eľedményessége előre szintén nem látható.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés sztikséges, amely döntés meghozata|ára a

Tis ztelt B izottságj o gosult.

III. A dtintés célja, pénziigyĺ hatása

A helyiség bérbeadásáva| az ottkormányzat bérleti díj bevételhez jlt, amely az onkoľmányzat
2oI5. évi bérleti díj bevételét kedvezően befolyásolja.

A helyiség nem rendeltetésszerĺi haszĺźlatából eredő kiadások meľüIhetnek fel a későbbiek soľán,

amelyek az onkormányzatotterhelik, és megtértilésĹik előľe nem jósolható meg.

A kérelmekkel kapcsolatos döntés pénzngyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában á|Ló nem lakás céLjára szolgáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľőI szőIó 35lf0l3. (VI. 20.) szátmí rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a

ľendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szeriĺt _ önkoľmányzati bérbeadói
d<jntésľe a Y źľosgazdálkodási és PénzĹigyi B izottságot j o gosítj a fel.

A Rendelet 7. $ (1) c.) pontja atapjáĺ a helyiséget csak versenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha

adott helyiségre 1 hónapon belül tobb bérbevételi szándék kertilt benyújtásra, és a béľbevételi
szandéknyilatkozatok közüI nem választható ki egyértelműen a legelőnyösebb aján|at. Ez esetben

alkalmazható a meghívásos veľsenyeztetés. Ha az (1) bekezdést nem kell alkalmazĺi, a helyiséget
versenyeztetés nélkül lehet bérbe adni.

A Rendelet 14. s (1) bekezdése a|apjáĺ a béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
mértékéről a bér|ő kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat részérőI



toľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület határozatálbaĺ
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatáĺozni. A hatáskörľel rendelkező bizottság a
bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testi.ileti határozatbarl foglaltaktól csak akkoľ térhet
el, ha akére|mező bérleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testület f48lf0I3. (VI. 19.) száłmú'hatfuozatának II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatátozat és a Kt. más határozata szeríĺt aktualizált
beköltözhető forgalmí éÍték szo|gáI. A hatőľozat 8. pontja alapján a helyiségbeĺ végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatźrozása, a nyilvános internet
szolgá'ltatás tevékenységhez tartoző bérleti díj szorző 8 vo, az utcai helyiségben végzett ľaktározási
tevékenységheztartoző szorzó 8 vo , avenđéglátáls (szeszáľusítással) tevékenységheztartozó szorző
LZ Vo.

A Képviselő-testület hatátrozatának 5. p.) bekezdése szeľint, ha a helyiségben többféle
tevékenységet végeznek, a bérleti díj megállapításáná| azt a tevékenységet kell figyetembe venni,
amelynek alapjan a magasabb bérleti díj megállapíthatő.

A Rendelet 39. $ (1) bekezdés alapján a hatáskörrel rendelkező bizottság hozzá,játrulásával a
bérlővel megállapodás köthető, hogy a bérlő teszi a helyiséget rendeltetésszerű haszná|affa
alkalmas s á, v agy áLta|akítj a, b ő víti, kors zenĺs íti.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alap1an a leendő bér|ó a béľleti szeruodés megkötését megelozően
kciteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékkónt megfizetni,
valamint a 17. $ (4) bekezdés alapjan kozjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozatot
alákľli.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség
bérbeadásáv al kapcsolatos d<intését meghozni szíveskedj en.

HatározatÍ javaslat

év. (...hó....nap). számű Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat:

A'váitozat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzá.jáłul a Budapest VIil" keľület, 34852l0lV1| he|yrajzí szźlmoĺl nyilvántaľtott, a
Budapest vlil. kerület, József kłiľút 1.8. szám a|atti, 20 mf alapterületű utcai bejáratú

fĺildszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáů:roz hatőtrozatIan időre, 30 napos felmondási
idővel a Szép Hźn 2002 Bt, részére. vendéglátőĺs szeszá'nlsítással és ľaktározás tevékenység
cé|jára,37.600,.Ft/hó + Áfa bérletĺ +kozizemi- és külön szo|gźltatźtsi díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: foĹ5. május 18.

2.) hozzáĺjátut, az |) pont szeľinti és a Budapest VIII., kerĹilet 34852/0/NL2 helyĺajzi számí,
Budapest VIII., József krt. 18. szálm alatti helyiségek ajtóval töľténő összenyitásáůloz azza|,

hogy a bérlő, a béľleti szerzodés bármely okból történó megszűnése esetén, a helyiségek
biľtokbaadását megelózóęnköteles az ereďeti állapotot helyreállítani, az ajtőrĺyí|ást, az ajtókeľet

kiszedésével, a nyílás befa|azásával, vakolással, festéssel saját költségén megszüntetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2oL5. május 18.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatátozat 1.) ponda szerinti bérleti szerzódés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľőI sző|ó 35ĺ2013. (VI. f0.) számí Budapest Józsefvárosi



tnkormányzati rende\et 14. $ (2) bekezdése aIapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a L7. $ (4) bekezdése a|apjáĺ kozjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláír íłs źt vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Határidő: 20Í5.július 13.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő dontések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt

vagy
B vá|tozat

hiľdetőtáblan honlapon

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jáľul hozzá a Budapest VIII.
kerület, 34852lolVtl he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. keriilet, József kľt 1.8.

szám alatt elhelyezkedő, 20m2 alaptertiletú, üľes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratri,
fcildszinti helyiség a Szép IJáz 2002 Bt. részére, venđég|ánáts (szeszárusítással) és raktáľ
tevékenység cé|jfua.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatő
Hatráľidő: 2015. május 18.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 201'5. május 12.

Kovács Otto
v agy oÍLgazdálkodás i igazgatő

KÉszÍľBľľB: Klsr.ĺluKľľ
LBÍnr,ą,: RĺczJuoIľREFERENs U!..
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/ NEM IGÉNYEL, IGAZ6LÁ5: ä^ . Lí

lu15 t'LÁJ 12,

JóvÁrĺe,cyľ,ł':
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