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Tárgy: Rĺjon Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Diószegĺ S. u. 13. szám alatti
üres nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
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Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nýlvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés el fo gadás áh o z e gy szera szav azattobb s é g s zfü s é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefiyárosi onkormźnyzat (továbbiakban: onkormányzat)
fulajdonát képezi a Budapest VIil. kerület, Diószegi S. u. 13. szém. a|atti, 3606810/Al2 hrsz.-il,
55 m" alapterületrí, utcai bejźtratű, ftildszinti, nem lakás célú helýség, amely az ingatlan-
nyilvántartás szerint üzlet besorolású.

Az onkormányzati Hźnkęze|o Iroda a helýséget 2OI3. október I4-én vette birtokba, a
biľtokbavéteIi jegyzőkönyv szerint a helýségben gázszo|gá|tatás nincs, a fűtés elektľomos áram
áIta| működő berendezéssel megoldható. A helýség közepes állapotu, (3) besoľolású,
rende lteté s szęru haszná|att a alkalm as.

A vízőrźpal ľendelkező helyiség után az onkormänyzat kĺjzös költség f,rzetési kötelezettsége
18.252,- Ft/hó.

A fenti helýségre bérbevételi kérelmet nffitott be a PALIBO PEGE Kft. élelmiszer kęreskedęlem
szęszárusitással céljĺĺra, azonbaĺ a Tisztelt Bizoltsźry a 785120|4. (VII.21 .) szám,ű hatátozatttban
nem járult hozzá abérbeadáshoz.

A Rijon Kft. (szélĺ}rely: 1082 Budapest, Ültőĺ nt 60-62. fijldszint I.; adőszám: 14615810-2-42;
cégsegyzékszám.. 01-09-911999; képviselő: Rigó Anna ügyvezető) kérelmet nyújtott be a tárgý
helýség szerencsejáték és fogađás (totőző-Iottőző) céIjára tortéĺő bérbevétęle érdekében. A
szükséges iratok becsatolásľa keniltek. A kérelem bérleti díj ajánlatot nem tartalmaz.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy akérę|mező a nęmzeti vagyonról szóló 20ÍI. évi
CXCVI. tv. 3. $ (1) 1. pontjaszerintźtt|éúhatő szervezetnęk minősül, ellene végrehajtási-' csőd- és
fęlszámolásí eljáľás nincs folyamatban, tátsasági adőbeva||tlsi kotelezettségének 2013. és 2014.
évben eleget tett.

A fenti helyiség forgalmi értéke a CPR-Vagyonértékelő Kft. 2015. május 6-án készitett és az
ingat|anszakérto á|ta| 2016. januźtr 06.án felülvizsgált étékbecslése alapján: 8.030.000o- Ft. A
kérelmező részéte t<iľténő béľbeadás esetén a kereskedelem (tizlet' internetes kereskedelem)
tevékenységhez tartozó bérleti dij szotzo 8 oÁ, az igy szźtmított havi nettó bérleti díj 53.533,. Ft.
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Az üres, Iegalábbl? hónapja, de legfeljebb Z4hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helýség
esetén a bérleti díj legfeljebb 30 %o-kal csökkenthető, az így cstikkentett béľleti díj tisszege a
szerencsejáték és fogađás tevékenység esetében pedig nettó havi 37.473,- Ft.
Nem javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Rijon Kft. részére, tekintettel arra,hogy
a cég ngyvezetője és tulajdonosa a Jon Bau Kft.-nek is ĺigyvezetoje valamint tulajdonosa, amely
korábban bérelt helýséget az onkoľmányzattőI azu||iii úton' és jelenleg is jelentős hźtaIéka
(bruttó 1.319.458,- FĐ á1l fenn. Fentiek alapján nem látjuk biztosítottnak, hogy a Rijon Kft,. fizętnĺ
fogtra a helyiség bérbęvételéből eredő ťrzetési kotelezettségeket.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A helyiség bérbęadáshoz bérbęadói döntés szükséges, amely döntés meghozatalára a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

A döntés meghozata|ttval az onkormányzatnak a helýség tekintetében továbbľa is kĺjz<js költség
fizetési kötelezettsége áll fenn.

A hatátozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkormányzat 2016. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénziigý fedezetet nem igényel.

IV. Jogszab ályi körny ezet

Az oĺlkormányzat tulajdonában źL||ő nem lakás céIjfua szo|gá|ő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3' (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)
bekezdésében a Képviselő-testiilet _ a rendeletben megllatározott feladat- és hatáskör megosztás
szerint - <jnkormányzatibérbeadói dontésre a Városgazďá|kođási és Pénzügý Bizottságot jogosítja
fel.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyęs szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. t<irvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helýségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéről a
béľlő kivá|asztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmtnyzat Észérő| tortéĺIk az
ajánlattéte|' a helýség bérleti díjának mértékét a Kt. hatźtrozatában megá|Iapított bérleti díjak
a|apján kell meghatározni. A hatáskörrel rendelkező bizottstlg a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a
képviselő-testületi határozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmező bérleti díj ajánlatot
tett.

A Képviselő-testtilet 24812013' (VI. 19.) száműhatározat (továbbiakban: Kt. határozat) 7. pontja
értelmében a helýségbér a|apjźn| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szennt
aktlla|izáL|t bekcjltözhető forgalmi érték szolgál. A 8. pontja alap1án a helýségbenvégezni kívánt
tevékenység figyelembe vételével történik a bérleti díj meghatározása, amely alapján kereskedelęm
(iz|et, internętęs kereskedelem) 8%. Az üľes legalább 12 hőnapja, de legfelj ebb 24 hónapja nem
hasznosított, nettó 25 MFt alatti forgalmi értékű helyiség esetén a bérleti díj önkormttĺyzati
érdekből legfeljebb 30 %o-ka| csökkenthető.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.
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A Vaľosgazdálkodási és Pénztigý Bízottság úgy đönt, hogy nem júrul hozzd a Budapest VIII.
keľület, Diószegi S. u. 13. szám a|atti, 36O68\O/N2 hlrsz.-il,55 m2 alapteľiiletű utcai bejáratí
fiildszinti, nem lakás célú helyiség béľbeadásához a Rijon Kft. részére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 1.

A dönté s vé grehaj tás tú v é gző szerv ezeti e gysé g : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo ft Zrt.
A lakosság szélęs kĺiľét éľintŕí ĺĺĺĺntések esętén javaslata akazzé.tétęl módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. január 25.
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