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Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosl
Y źrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága

Önkormanyzat Képvi selő -testületének

Előteľi eszto : Józsefváľo si Gazdálkodási Kozp ont Zrt. napirend

ELOTERJESZTES
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. máľcius 7-ei ülésére

Táľgy: Gusti Mediterraneo Kft. bérleti díj alacsonyabb łisszegen töľténő

megállapításáról és tartozáls elengedéséről szóló kére|me a Budapest VIII.

kerület,Vígu.30.számalattihelyiségvonatkozásában

Előterjesztő: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt,, Kovźlcs ottó vagyongazdálkodási

igazgató
Készĺtette: Kubánka-BeghammeľPetľareferens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A ddntés elfo gadásáh oz egy szęru szav azattöbb sé g sztiksé ge s.

Ti sztelt Y ár osgazdálkodási és P énzügyi B i zottság !

I. Tényátlás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban:

Önkoľmányzat) tulajdonát képezo Budapest VIII. keľü|et, Víg u. 30. szám alatti,34942

ň.."-ú; iäi Á, 
"lup,eľületl'ĺ, 

utcai bejárátú, pinceszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség

béľlője volt a Personalitas Kft. a2}O6.június f6. nap|án kelt,2008. november |f. napján

meghosszabbított, névvtitozás miatt (a Peľsonalitas Kft. nevét Gusti Mediterraneo Kft.-re

vá|toztatta) 2O|I' november 30' napján módosított, határozott idejű, 2018. december 3l.

napjáig szóló bérleti szerzodés ulup1an. A béľleti szerződés 3 havi felmondási idot

tarta|mazott. A helyiséget melegkonyńás vendéglátás tevékenység céljára haszná|ja a volt

béľlo, és jelenleg ĺś a u]rtotauaň tartju' A cég szerzodéskotéskor osszesen 323,|7f'- Ft nem

kamatozo óvadékot ťĺzetett, amely "ž 
ĺaaigněm került ťelhaszná|ásra. A helyiséget magában

fo gl al ó épül et I O 0 o/o -b an önkoľmány zati tu|aj donb an v an.

A Gusti Mediterraneo Kft. béľleti szerzőđése afizetésikötelezettség elmulasztásamiattf0I5'

július 3I. napjtrafelmondásľa került. A volt bérlő a közjegyzói okiratba foglalt felmondásban
"szereplő, uulu*i..t a2OI5,október 31. napjáig fennálló tartozásátreĺdeztę,

A Gusti Mediteľraneo Kft. képviselője kéręlmet nyújtott be a fenti helyiség újbóli béľbevétele

iránt. A kéľelemhez szükséges irátok becsatolásra keľültek. A Bizottstry az 129912015

ŕXII.14') számu hattĺozatábłn hozzájárult a fenti helyiség újbóli bérbeadásához 132'000,-

ř./il. *,ĺía.Terieti aĺ; ł kozizemi. e' ktil.in szo\gá|Íatási díjak összegen melegkonyhás

vendéglátáscéljárahatározottidore,20f0.decembeľ31-ig.

A bérleti szerzodés megkĺitésére nem keľült sor.

A Gusti Mediterraneo Kft. képviselője ismételt kérelmet nyújtott be a béľ]eti díj 80.000,- Ft/

i';; ÁF'összegen torténo megźlLlapíftĺsára, továbbá kéľelmezte ahasználati díj elengedését

2OI5.november 01. - 2116,jaňuárll. ko'ottĺ idoszakĺa (3 * 150.330,- Ft, összesen bruttó

450.990.- FĐ tekintettel arra, hogy a bizonýa|aĺ helyzet miatt nem indította újra

, Ą.c,,,

hogy a kére|mezó a nemzeti vagyonľól szóló

1. pónda szerint źĺiráthatő szervezetnek minosül.
,r'

n ,{ł3:? r

tevékenységét a helyiségben.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható,

2OII. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés

/ĺ



Az opten Cégtćr tanúsága szerint attr'saságellen végľehajtás-, csod- és felszámolási eljárás

nincs folyamatban, -J.l."g benyújtási köteĚzettségenik 2OI3. és 2OI4. évekľe vonatkozóan

eleget tett.

Az opten Céglar adatai szeľint a táľsaság éves árbev éte\e Z}I4-ben 457 .150 eFt volt,

gazaaíkodasát 10.584 eFt adózott eredménnye| zárta.

Az Önkoľm ányzatüzemeltetési koltség fizetési kötelezettsége 14.865'- Ft/hó

Jelenlegi nettó havi haszná|ati díj előíľás |16.279,-Ft.

Nyilvántaľtásunk szerint a béľlőnek
nincs.

20\6.január31.napjáighasznźl|atibérletidijtartoztsa

A Gľifton Property Kft. által fO|5.október 30. napján készített, és független ingatlanforgalmi

szakértő által felülvizsgált ingatlanforgalmi szakvélemény alapján a fenti helyiség forgalmi

értéke: 13.200.000,- 
"ľt. Á helyiseg bérleti dua a forgalmi érték 100 oÁ-ának

ťrgyelembevételével, az utcai pincesłnti helyiségben végezni kívánt tevékenységhez

(vendéglátá s) tartozó |2 o/o-osszđľzóval szźlmítottnettó bérleti díj 132.000'- Ft/hó.

Nem javasoljuk a bérleti díj alacsonyabb ľ:Y"g"" töľténo megállapítását a Gusti

Mediteľraneo Kft. által kért 80.000,- Ft/ńo + AFA cĺsszegen tekintv9, h.ogJ a méľleg- és

eľedménykimutatás adatok szerint vélhetoen képes a magasabb bérleti díjat is ftnanszírozni.

Nem javasoljuk a2Ol5. novembeľ 01' _ f}|6'januáľ 31. közotti időszakra a 450.990,- Ft

haszná|ati díj elengedését tekintve, hogy az önkórm ányzati rendelet nem ad rá lehetőséget,

továbbá ęza?ätt az iđoszak a|att ataľsaság a helyiséget a biľtokáb arl tartotta,

il. A beterjesztés indoka

A béľleti díj alacsonyabb összegen töľténő

el engedésé heź bérbeadói dontés szüksé ges, ame l y

és Pénzügyi Bizottság jogosult.

megá||apításához, valamint a bérleti díj

donté s meghozata\ára a Y ár osgazdálkodási

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A helyiség további béľbeadása a céI ajogszabályi előírások és az Önkormányzat éľdekeinek

szem előtt tartva '

Ha ahasználó visszaadja a helyi séget az Önkormányzatnak, havi 14'865'. Ft közos koltség

kiadása keletkezik a helyiségek újbóli bérbeadásáig.

Ahatározati javaslat elfogadása a2016.évi béľleti díj bevételt nem befolyásolja.

A döntés pénztigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi körny ezet

A Budapest Józsefvarosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakoľlásáról szóló 66120|2. (XII. 13.) onkämányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

22' $ (1) bekezdés b) pontja'alapjty.ikovętelésekĺől való részben vagy egészben tĺjrténő

'emondásra 
- jogszabály eltéÍő rendelŕezése hiányában - fO millió Ft egyedi éľtékhatáľig a

Városgazdálkodási J, Í,en,ugyi Bizottság jogosult. A Rendelet (2) bekezdése szerint a

követelésrol való lemondás akkor lehetséges, ha

a) a vagyonügylet városgazdálkodási' intézménygazdálkodási vagy a Magyarország helyi

önkoľmány zatair ő|,,glo zO tl . évi CLXXXX. torvényben me ghatá r ozott közfeladatokat

szo|gźi,vagy

š''./ -..,.,{ ./
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b) onkoľm ányzati támogatási feladatokat szolgál (ideértve a szociális, gyermekvédelmi

okokból torténő kovetelés elengedést is) vagy

c) az önkormányzaticélok és feladatok ellátását szo|gá\a

Az onkorm ányzat. tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának

feltételęiről szóló 35l2OI3. (vI.20') ĺ'tĺkoľrrrárryzati ľcndelet 2. $ (1) bekezdése alapján a

Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) _ e rendeletben meghatározott feladat- és hatáskoľ

megosztás szerint - onkormá nyzati béľbeadói dontésre u Ýá.o'guzdálkodási és Pénzügyi

Bizottságot jogosítj a fel.

A bérleti díj megállapítása 24812'013. (VI. 19.) képviselő.testületi határozat (továbbiakban:

Képviselő-testületi hłtarozat)szerint tortent. n' kepviselő.testületi hatźrozat 7. pontja a|apján

a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más határozata szerint

aktualizált bekoltozhető forgalmi értéke ,,őlgal. A képviselő-testülęti határozat.Il' fejezet 8'

a.) pontja értelmében, a heliiségben végeznĺ Ĺĺvent tevékenység figyelembevételével történik

a bérleti díj meghatár,ozása,.meřegkony}ías vendéglátás tevékenységhezÍartozo szorző 12%.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év.('..hó'...nap).számúVáľosgazdálkodásiésPénzügyibizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) nem járu|hozzá a Budapest VIII. kerület, Víg u' 30. szám a|atti34942hrsz.-u, 137 mf

alapteľületu, utcai Ĺejaľĺĺ pinceszinti önkoľmáiyzati tulajdonú nem lakás céljára szo]'gźiő

helyiség vonatkozás ában af}15. novembeľ 01. 
j f)Iĺ.január 3l ' kozötti, cisszesen bľuttó

450.990,- Ft használati díj + koziizemi és külon szolgáŕatási díjak elengedéséhez a Gusti

Mediterraneo Kft részére.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt'vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: f0I6. március 7.

2.) nem járu| hozzá a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. sztlm alatti 34942 hrsz.-u, I37 m.

alapterületú, utc; Ĺ"ĺ"'"ĺ niryeyi1t|o+:ľ:í':."1i tulajdonú nem lakás cé\fua szolgáló

helyiség bérleti ;łá*k 80.öoo,- Ft/hó + AFA osszegen töľténo megá||apitásához.

Fęlelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja

Hataľidő: 20|6. március 7.

3.) fenrfiartja az I2g9l20I5 (XII.14.) számí hatźĺr.ozatában foglaltakat azzaI, hogy aZ

onkormányzattu|ajdonábaná11ónemlakáscéljáĺaszolgtt|őhelyiségekbérbeadásának
feltételeiľő] szóló 35ĺ2013. (VI. 

'ó.' 
onkormányzati rendelet 18. $ (1) bekezdésében

foglaltbérletiszeruődésmegkötéséľevonatkozőhatáridoketjelenhatározatrőlszóló
értesítés kézhezv ételétől kel l számítani.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt, vagyongazdálkodási ígazgatőja

Határidő: 2016. április 30.

?jź.
1/-



Adontésvégľehajtástltvégzoszer.ve,zeti.eBY;éę:Jó1'^".1*",:iGazdálkodásiKözpoĺtZrt,
A lakosság ,"el". 

- 
t.áíet érinto aoňieset< esetén javas'ĺa a kozzététe| módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

z_
Budapest, f01r 6, februźĺr 29, Kovács Ottó

v agy ongazdálkodási igazgatő

łsl Kozpolĺr Zgĺ.
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