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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. janńr 18-i ülésére

Táľgy: A Víg utca ABC Kft. béľ|ő tevékenységi kiiľ módosítási kéľelme a Budapest VIII.
kerĺilet, Víg u. 28. szám alatti tinkormányzati tulajdonú nem lakĺĺs célú helyiség
tekintetében

Előteľjesĺő: Józsefuáĺosi Gazdtllkodási Központ Zrt.,Kovács ottó vagyongazdáIkodási igazgatő
Készítette: Balog Erika ľeferens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dĺjnté s e lfo gadásáh o z e gy szer u szav azattobbsé g szüks é ge s.

Tisztelt Y ár osgazdálkodĺĹsi és Pénzü gyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat (továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képező 34926/0lN3 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest V[I. keriilet, Víg u. 28.
szám a|atti, ĺ.l.8 m2 alapterülettĺ, utcai bejáratí, ťoldszinti és pinceszinti nem lakás cétú helyiség
béľlóje a Víg utca ABc Kft. (székhely: 1084 Budapest, Víg u. 28.; cégjegyzékszám:0I-09-I8I524;
adószám: f477f039-2-42; képviseli: Gasner Márk Regő ügyvezető) aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 97412015' (B.. 2I.) számű határozata (felmondás miatti új béľleti jogviszony létesítése)
a|apján a 2015. október 19-én kelt határozat|an idejű, 30 napos felmondási idővel éľvényes bérleti
szerzodés szerint. A bérlo a helyiséget élelmiszer jel|egű vegyes izIet (szeszesital forgalmazás) cé|1źra
használja. A bérleti szeľződés megkötése előtt a Víg utca ABC Kft. bruttó 530,225,- Ft nem kamatoző
óvadékot ťlzetett.

A vízórás helyiségre az onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsé ge: 24.12O,-Ftlhő.

A bérlo jelenlegi havi nettó bérleti díj előírása |39,167,- Ft, és 2015. decembeľ 31. napjáig nincs
béľleti díj hátraléka.

A Víg utca ABC Kft. kérelmet nýjtott be Tarsaságunkhoz a feĺti helyiség tevékenységének
vendéglátó iz|et, szeszesital kiméréssel, melegkonyhával történő módosítása kapcsán.

A Grifton Propeľty Kft. által 2013. dęcembęr 20-án készített és 2015. szeptember 07-én fiiggetlen
ingatlan szakértő által aktualizá|t ingat|aĺfoľgalmi szakvélemény szerint a fęnti helyiség forgalmi
éľtéke: 16.700.000'. Ft. A foľgalmi érték |00 %o-áĺak ťrgyelembevételével, a helyiségben végezni
kívźnt vendéglátás tevékenységhez tarĺoző |2%o-os szotző a|apjćn a számított nettó havi bérleti díj
összege 167'000'- Ft.

A benyújtott iratok a|apjtn megállapítható, hogy a Víg utca ABC Kft. anemzeti vagyorľól sző|ő 20II.
évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źtt|átható szervezetnek minősül, ellene
végĺehajtás-, csőd- és felszámolási eljarás nincs folyamatban, társasági adó bevallási kotelezettségének
2013. és 2014. évbęĺ eleget tett. A társaság 2013. november 18-án kertilt a cégbíróságon bejegyzésľe.

Javasoljuk a Víg utca ABC Kft. bérleti szerződésének módosítását a tevékenységi köľ tekintetében
melegkonyhás vendéglátás céI1ára szeszárusitással, 167.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és
különszolgáltatáSi dĺjak osszegen, a béľleti szeľződés egyéb részeinekvźůtozatlanulhagyása mellett.

il. A beteľjesztés indoka

A tevékenységi köľ móđosítása tulajdonosí döntést igényel, amely dĺintés meghozatalźlra a bizottság
jogosult.
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III. A dtintés célja' pénziigyi hatása

A magasabb béľleti díj bevétel az tnkormányzat sztĺmára elonyös, továbbá a helyiséget a bérlő
továbbra is bérli és karbantartja. A kéľelem elutasítása ęsętén a bérlő visszaadhatja a helyiséget és az
onkormány zatnakközös költsé g fizetési kötelezettsége keletkezik.

A dontés pénnlgyifedezetet nem igényel.

A haÍéłrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 2016. évi bérleti dí|

bevételét.

IV. Jogszabályi környezet

Az onkoľmtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szó|ő 3512013. (VI. 20.) önkormtlĺyzati rendelet (továbbiakban: Rendęlet) 2. $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselő-testiilet - a ľendeletben meghattrozott feladat- és hatáskĺjr megosztás szerint _

önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendęlęt 14. $ (l) értelmében a hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ
a képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kérelmező bér|eti díj aján|atot
tett.

A Rendelęt 19. $ (3) bekezdés a|apjźn a béľbęadói hozzájáru|ás feltételeként kikothető, hogy a
bérlőnek vállalnia kell:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti az lijonnan megállapított béľleti díjat,
b) ha a szerződés még nem tarta|maz ilyen kikötést, hogy a bérlő a bérleti díjat ajövőben - évente

januáľ l.jétől a KSH tita| az e|őző évre vonatkozón közzétett fogyasztói árindex méľtékével _

növelve ťlzetimeg,
c) a |7. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat a\áirását, amennyiben arra a bérleti szerzodés

megkötésekor nem került soľ,
d) a máľ beťlzetett óvadék feltöltéSét az újonnan megállapított béľleti díj összegének megfelelő

mértékéig, vagy ha óvadék beťrzetésére korábban nem került sor a 14. $ (7) bekezdés szerint
óvadékot megťlzeti'

Af48/f0|3. (VI. 19.) számű képviselő-testületi hatírozat (a továbbiakban: Kt. határozat) 31. pontja

éľtelmében béľleti díj mértékéről, a bérleti díjat érintő kéľdésben aZ onkoľmányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló szervezete dönt.

A Kt. határozat 7. pontja a|apjźn a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a
Képviselő-testi'ilet más határozata szerint aktua|izźůt beköltĺjzhető foľgalmi éftéke szo|gti, A Kt.
határozat 8. a.) pontja értęlmében a helyiségben végezni kívánt tevékenység fĺgyelembevételével
történik a béľleti díj meghatáľozása' A bérletí díj megállapitásttná| a vendéglátás tevékenységhez
tartoző szorző l'f%o.

Fentięk alapjánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozní szíveskedjen.

Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap)' száműYźtrosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottságihatározat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dönt, hogy

I') hozzójárul a Bĺĺđapest VIII. kertilet, 34926l0lV3 hľsz.-on nyilvántartott, a Budapest \TII.
keľiilet, Víg u. 28. szálm a|atttaIá|ható, utcai bejáratú foldszinti, 118 m, alapterületű' nem lakás
célú tizlethelyiséget bérlő Víg utca ABC lfft. bérleti szerződésének módosítástthoz a tevékeĺységi
koľ tekintetében melegkonyhás vendéglátás cé|jára szeszárusitźlssal, 167.000'- Ft/hó + AFA +

béľleti díj + kozllzemi és kiilönszo|gźitatźsi díjak megá||apitása mellett, a bérleti szerződés egyéb

feltételeinęk v źito zatlanu| hagy ástn aI.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdáIkodási ígazgatő
Hatáľidő: f0I6' januźlt 18.



2.) felkéri a Józsefuárosi Gäzdálkodási Központ. .Zrt.-t az 1.) pont szerinti béľleti szerzodés módosítás
megkötéséľe, melynek fęltétele, hogy az onkormányzat tliajdonábaĺ á||ő nem lakás céIjttra

szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltétęleiľől szóló 35lf0l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
19. $ (3) bekezdés đ) ponda alapjáĺaz ővadék fęltöltését, valamint a 19' $ (3) bekezdés c) pontja
a|apjánkőzjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásátvá||a|ja a bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazđá|kodási igazgatója
Határidő: 2016. februtr f8.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozporĺtZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. januźr II.

honlapon

Kovács Ottó
v agy ongazdálko dás i igazgatő

KÉszĺrprrn: JozsBľ.vÁnosl GezoÁlrooÁsl KozpoNT Zp.T.
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