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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság!

I. TényáIlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az Önkoľmrányzat fulajđonźú képezi a Budapest vIII.o Gutenbeľg tér 2. sztlm a|atti,
36481l0lU34lusz-tl, utcai bejáľatu, ftildsziĺti, 46 rrť ďapteľĹiletíĺ nem lakás célú helyiség,
amely azingatlarl.nyilvantartasban iizlethelyiség besorolással szeľepel.

A Kisfďu Kft. onkoľmanyzatĺ Hźvkezďrő lrodźlja a fenti helyiséget 2013. auguszľus IZ-én
vettę binokba. A Gľifton Property I<ft. a|ta| készített éľtékbecslés tanúsága szeľint a helyiség
közepes miĺszaki őllapotil, (3) besoľoliísú, ľendeltetésszeľíĺ hasznźlata alkalmas.

Avízőtás helyiség atán az onkormarryzat közĺis költség ťrzetési köteIezettsége |2.834'. Ft/hó.

A Vaľosgazdrítkodasi és Pénzĺigyi Bizottság az 102612013. CXI. 23.) számíhatérozatźlban úgy
dönt<itt, hogy a helyiséget páIyazat útjan kívĺínja bérbe adri, azonban ajźnlat nem kerĹilt
benffitasra.

Popal Abdul Quayum egyéni vállalkozó a fenti helyiség bérbevételére kérelmet nyújtott be
büfe (szeszĺĺrusítas nélkül) tevékenységľe, amelyhez aTisztelt Bizottság 22612014. (III. 03.)
szźtmu hatźr ozatában nem j ĺĺľu|t hozzá.

AII!ĺĺ)ZA Kft. (székhely: 8451 Ajka, Szőlőhegyi u.0|325.; cégsegyzékszám: l9-09-5l346t;
adőszétm:23083745-2-|9;képviseli: Kauker Szilvia ügyvezető) kéľelmet nýjtott be a Kisfalu
Kft-hez a fenti helyiség ipaľmúvészeti bemutatóteľem, művészeti tevékenysóg cé|jara történő
bérbevételének ügyében.

A Tisztelt Bizottság a 477l2OI5. (V. 13.) szźnnű hatfuozatźtval nem jáľult hozzá a fenti
helyiség bérbeadasához a MOZA Kft. részére. Felkéne ugyanakkoľ a Vĺáľosfejlesztési és
Főépítészi LJgyosnaly' a Kisfa]u Kft.t és a Rév8 Zrt-t, hogy a 9|12015. (N.16.) szźmtl
képviselő.testĹileti hatźrozat végľehajtasa soran vizsgaljákmeg a helyiség Galéria negyeđben
töľténő hasznosítasának, vďamint a kérelmezővel vďó egyĹittmfüödés lehetőségeit, és az
alapjantegyenekjavaslatot aYźrosgazdĺítkodasi és Pénzügyi Bizottság tészére.

A Varosfejlesztési és FőépítésziŰgyosztáIy' a Kisfalu Kft és a Rév8 Zrt a20|5. május 27-én
tartott egyeztetés keretén belĹil megvizsgćita a helyiség Galéria negyedben tcĺľténő
hasznosítasanak lehetőségét, és tekintettel arra, hogy a helyiség ga|éna tizemeltetéséľe kis



alapteľĹiletiĺ, ezért elfogadhatónak taľtja a kéte|mező ajźnlatat a helyiség hasznosításáľa,
valamint fe|iĄítasar a vonatkozóan.

A MozA Kft. kérelmét megeľősítette, és szeretné a fenti helyiséget bérbe venni
iparművészeti bemutatóterem, miivészeti tevékenység cé|jara. A kérelemhez sztikséges iratok
becsatolásra kerĹiltek. A kéręlem konkĺét bérleti díj ajĺánlatot nem tafialmaz. AM)ZAKft.. a
kéľelemhez benyújtott egy 2.8ő3.000,- Ft-ról szóló felújítasi ajĺínlatot, amelyet saját költségen
kíván megvďósítaľli, és kéri ennek figyelembevételét a béľleti díj megállapítasanal.

A felújítas taľtalma:

- bontasi munkálatok,
- ĺyíIaszarók cseréke, redony javítÁsa"
. aljzatk'legyenlítés, műgyantaterítés,
- vakolĺás, glettelés,
- villanyszeľelés,
- fiités kiépítése,
. mellékhelyiségekfelújítĺsa.

A MOZA Kft. egy 2010.ben ďapított cementlap manufaktuľą amely hagyomanyos kézze|
készített buľkolatokat készít. A kiállítóteľet szeľetnék nívósan felújítani' a belsőépítészęt és
đesign terén szetzetttapasüa|atalkat maximálisan ki tudjĺák használni. A helyiség a vaĺosban
zajlő muvészeti és design pľogľamokhoz kapcsolódva kulturális események helyszínéül
szolgźina, igy a városrész kulturális jellegét is eľősítenék. Referenciamunkáik: Budapest-
Európa pont fďi buľkolata a Milleruírisban, Veszpľémi Ptispöki Pďota burkolat
rekonstrukcióją Matt Dillon színészNew yorki otthonĺának burkolatai.

A benyrijtott iĺatok alapjan megĺíllapítható, hogy a kérę|męző a Nemzeti vagyonĺól szóló
20tI. évi CXCVI. tV. 3. $ (1) 1. pontja szerint át\źńhatő szervezetĺęk minősiil, ellene
végrehajtlás-, csőd. és felszámolĺĺsi eljĺĺľás nincs folyamatban, tfusasági adó bevďlási
k<itelezettségének 2012. és2013. évben eleget tett.

A helyiség forgďmi éľtéke a Gľifton Propeľty Kft. 2013. augusztus 30-ĺán készitett, és 2015.
miáľcius z-aÍI alffia|izálrt értékbecslése alapjźn:9.900.000,. Ft. A kéľelemĺe töľténő bérbeadás
esetén az Ęatmuvészeti bemutatótere, míivészeti tevékenységhez taĺtoző bérleti díj szotző
6 Yo' az így szźmitott bérleti díj összege 49.500,. Ft/hó + Áfa.

A 25 MFt forgďmi érték ďatti tiľes, legďább l2,Iegfeljebb 24 hónapja nem hasznosított
helyiség esetében a bérleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 30%.kal csökkenthető, az
így szźmitott bérleti díj összege 34.650,. Ft/hó + Áfa.

Javasoljuk atárgyi helyiség bérbeadását aMoZA Kft. részére ipaľmiívészeti bęmutatóterem,
múvészeti tevékenysé g cé|jaru, hatźrozott iđfue 2O|9. december 3l-ig, 34.650,- Ft/hó + Áfa
bérleti + köziizemi-' közÍjzemi és kiilcinszolgźltatási díjak összegen, azza|, hogy a bérlrő az
altala vállďt felújítlísokat a helyiségben a bérleti szerződés aláírasát követő 6 hónapon beltil
saját költségen e|végzi. Amennyiben a felújítast nemvégzi el, vagy a késedelmet a bérbeadó
felé hitelt éľdemlően nem igazo|ja' a béľleti díj ĺĺsszege a béľleti jogviszony kezdetétí|l
49.500,. Ft/ľró + Áfa bérleti,kinlzemiés különszolgáItatasidíjak összegĺe emelkedik.

Javasoljuk a béľleti díj csökkentését a kéreLmező által tett felújítrĺsi aján7atta tekintettel,
továbbá azt,hogy a bérlő a bérleti jogviszony időtaľtama ďatt bérbeszźmítźssal ne élhessen,
továbbá az áLtala eszkcizcĺlt beruhĺŁásokat a bérleti jogviszony alatt és azt kovetóen) az
onkoľmanyzattól semmilyen j o gcímen ne követelhesse.

Javasoljuk, hogy a bérleti jogviszony ne legyen meghosszabbítható az onkoľmźnyzat
tulajdonában á|Iő nem lakĺĺs céIjara szo|gźlő helyiségek béľbeadásĺának feltételeiről szóló



35/2013. (VI. 20.) szźľĺíL önkormĺányzati rendelet 29. $-aaLapjźn, hanem új bérleti jogviszony
esętén a bérleti díj méľtékéről a Bizottság dcintsön.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz bérbęadói dcintés szfüséges, amely döntés
meghozataláľ a a T isztelt B izottság j o go sult.

III. A diintés céIja' pénzĺiryi hatása

A mielőbbi bérbe adásból befolyó bérleti díj fedezrré az onkormźnyzatközös költség ťrzetési
kötelezettségét, és plusz bevétęle is szĺíľmazra. A helyiség mielőbbi kiadásávď a bérlő
gondoskodna a folyamatos karbantaľtĺĺsról, és nem romlana az źl|aga.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmźnyzat, kiadásként továbbra is közös
költség fizetési kcitelezettség terheli, és a helyisé g źilaga ľomlik.

A hatźrozati javaslat elfogadasa kedvezően befolyasolj a az oĺlkotmźnyzat 2015. évi bérleti
díj bevételét.

A helyiség bérbeadasa pénnlgyí fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabátyi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában tůLő nem lakas cé|jara szolgá|ő helyiségek bérbeadásrának
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számí rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében aKt. _ a
rendeletben meghatáľozott feladat- és hatáskör megosztiís szerint _ önkoľmányzatibérbeađői
döntésre a Y árosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakrísok és helyiségek béľIetére, valamint az e|ídegerutéstikre vonatkozó egyes szabályokĺól
szőLő 1'993. évi L)O(VIII. tĺ!ľvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjĺán a béľleti díjról új béľbeadás esetén a helyiség bérleti
díjának méľtékéről a bérlő L<lválasztźsa soľán kell megállapodni. Amennyiben az
onkoľmanyzat ńszétől történik az ajtnLattétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a
Képviselő-testĹilet határozatában megállapított béľleti díjak alapjan' kell meghatfuozĺĺ, A
hataskönel renđelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testĺilęti
határozatbanfoglaltaktól csak akkor térhet el, ha akérelmező bérleti díj ajanlatot tett.

A Képviselő-testĹilet 248120|3. (VI. 19.) száműhatározatźnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében
a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. más hatĺíľozata szeint
aL<n:a]iza]t beköltözhető forgalmi éľték szolgal. A hataľozat 8. pontja a|apjan a helyiségben
végezn kívlánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti đíj meghatfuozźsa a
helyiségben végzenđő iparmúvészeti bemutatótere, művészeti tevékenységhez tartoző szotző
6%.

Az tires, legďább 12, de legfeljebb f4hónapja nem hasznosított, ĺettő 25 MFt ďatti forgalmi
éľtéktĺ helyiség esetén a bérleti díj iinkormányzati érdekből legfeljebb 30 %-kal csökkenthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezďés alapjĺĺn a leendő bérlő a bérleti szeruődés megkötését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizeüri, vďamint a 17. $ (4) bekezdés a|apjan kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozato t a|źlími.

Feĺrtiek alapjan kérem a Ttsztelt Vaľosgazdrálkodási és Pénziigyi Bizottságot, hogy a fenti
helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.



Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szźlmű Vĺáľosgazdálkodĺási és Pénziigyi bizottsági hatźtozat:

A Varosgazdá]kođási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzáĄátrul a Budapest VIII., 3648|/0lN34helytajzi számon nyilván1aľtott, természetben
a Budapest V[I., Gutenberg tér 2. szám alatt taIźihatő' 46 m" alapterületrĺ, utcai
bejaratu Ífildszinti nem lakas célú tizlethelyiség béľbeadásához hatźnozott időre, 2019.
đecember 31-ig a ľ'I0ZA Kft. részere, ipaľmiívészeti bemutatóterem, miĺvészeti
tevékenységcé|jaru" 34.650'. F.t/hó + Afa bérletĺ + közĹizemi. és ktilön szolgźitatźtsi díjak
összegen, azzal, hogy a bérlő az áIta|a megállapodĺĺsban vállalt felújítasokat (bontĺási

munkálatok, nyíIászárók cseréje, redőny javítása, a|jzafl<tegyenlítés, műgyanta teľítés,
vakolas, glettelés, festés, villanyszerelés, fiités kiépítése, mellékhelyiségek felújítása) a
helyiségben, a bérleti szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül elvégzi saját
költségére. Amennyiben a felújítĺíst nem végzi el, vagy a késedelmet hitelt érdemlően nem
igazolja a bérbeadó felé, a bérleti díj összege a bérleti jogviszony kezdetétol 49.500,-
Ft/hó + Áfa berleti + köziizemĹ és ktilönszo|gźitatási díjak összegre emelkedik.

Felelős: Kisfa]u I{ftigazgatő
Haüáľidő: 20|5.június 8.

2.) hozzájaru| a jelen hatźnozat 1.) pontja szeľinti önkormanyzati tulajdonú nem lakás célú
szolgáló helyiség felúj ítasríhoz.

Felelős: Kisfalu Kftigazgatő
HatÁndo: zDls.június8.

3,) a béľlő a béľleti jogviszony időtarlama a|att bérbeszámítassal nem élhet a
megállapodásban vĺĺllďt felújítrások tekintetében, tovéhbá az áĹtala eszközcĺlt beruhazĺĺsok
ellenértékét az onkormanyzattól semmilyen jogcímen nem kĺjvetelheti a bérleti
jogviszony ďatt és aztkőve'toen sem.

Felelős: Kisfalu I(ftigazgatő
Határldí5: 20|5.június8.

4.) abér|eti jogviszony nem hosszabbítható meg az onkoľmźnyzat tulajdonában ĺilló nem
lakás céIjaru szolgá|ő helyiségek béľbeadásaľól sző|ő 35l20I3. (VI. 20.) szźlmtl
önkormányzati rendelet 29. $-a alapján, hanem új bérleti jogviszony esetén a bérleti díj
méľtékéről a Bizottság dcint.

Felelős: Kisfďu Kftigazgatő
HatÁndő: 20|5.június8.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatátozat 1. pont szerinti a bérlęti szerzł5dés megk<ĺtésére,
melynek feltételę, hogy az onkoľmányzat fi|ajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szolgéiő
helyiségek bérbeadasĺĺnak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VL 20.) szétmí Budapest
Józsefuaľosi onkoľmányzatí ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti



díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kiĺzjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvźilalasi nyilatkozataIáíľásátvźllaljaa leendő bérlő.

Felelős: Kisfďu Kftigazgatő
Hatráľidő: 20|5.julius31.
A döntés végľehajtĺásźńvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dtintések esetén javaslata a kozzététę| móĄara
nem indokolt hirdetőĺíblan honlapon

Budapest, 20|5.június 2.
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