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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a döntés taľtalpának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (tovźhbiakban: Önkormányzat)
tulajdonát képező 34926l0lV3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII. keľĺilet, Víg u. 28.
szźtm a|atti, 118 m" alapterületű, utcai bejáratű, fiildszinti és pinceszinti nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérlője a Víg utca Á'BC Kft. (székhely: 1084 Budapest Víg u. 28.; cégjegyzékszám:01-09-
|81524; adőszátm..24772039-2-42; képviseli: Gasner Márk Regő tigyvezető) aYźrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 974/2015. (Ix. 21.) szinnű határozata (felmondás miatti új bérleti jogviszony
létesítése) a|apjźn a2015. október 19-én kelt hatźrozat|an idejíĺ, 30 napos felmondási idővel érvényes
bérleti szerződés szerint. A bér|ő a helyiséget élelmiszer jellegű vegyes iiz|et (szeszesital forgalmazás)
cé|jźrahaszná|ja. A bérleti szerződés megkötése e|ĺctta Víg utca ABC Kft. bľuttó 530.225,- Ft nem
kamatoző óvadékot fi zetett.

Avizőrźs helyiségre az onkormányzatközös költség fizetési kötelezettsége 24.I2O,- Ftlhó.

A bérlő jelenlegi havi nettó béľleti dij előínása |39.167,-Ft' és2016. február 29. napjáig (egy havi
előírás) 225.|23,- Ft díjhátľa|éka van.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 14|/2016. (II. 15.) számű hatfuozatźtban hozzź!áru|t a
fenti helyiséget bérl'ő Víg utca ABC Kft. bér|eti szerzódés módosíüásĺához, a tevékenységi köľ
módosításának tekintetében,kź'ľéző cé|jźra szeszesital árusítĺás nélkül, a jelenlegi béľleti dijon.

Abizottsźryíhatźrozatról szóló értesítést Társaságunk 2016. februźr 18-án posŁáztaabér|ó számára.

A Víg utca ABC lffi. újabb kérelmet nyujtott be Tĺársaságunkhoz a fenti helyiség tevékenységének
módosítása kapcsán a bérleti díj és a szerződés egyéb részeinek vźůtozat|anul hagyása mellett.
Kérelmében leíľta, hogy melegkonyhás vendéglátrásra kívánja használni a továbbiakban a helyiséget
alkohol árusíĺással.

A Grifton Propeľ|y Kft. által készített és 20|6. március 16-án fiiggetlen ingatlan szakéÍtő źL|t.a|

aktua|izá|t ingatlanforgalmi szakvélemény szeľint a fenti helyiség forgalmi éľtéke: 16.700.000,- Ft. A
foľgalmi érték 100 %o-źnak figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt vendéglátás (szeszesital
forga|mazásával) tevékenységhez tartozó lŻ%o-os szorző a|apjźn a számított nettó havi bérleti díj
összege l67.000'- Ft.

Javaso|juk a Víg utca ABc Kft. bérleti szerződésének módosítását a tevékenységi kĺjr tekintetében
vendéglátás cé|jára szeszesital ĺáľusításával, a szźtmitott bérleti díjon, azaz 167.000,. Ft/hó + Árł
bérleti dij + közíizemi és különszolgáltatísi dijak összegen' a bérleti szerződés egyéb részeinek
vá|tozatlanul hagyása mellett' amennyiben a fennálló dfihátralék a szerződés módosítás a|áírźsa e|őtt
kiegyenlítésľe kertilt.
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Nem javaso|juk a bér|etí díj megállapítását a jelell|egi bér|eti díj összegén, mivel azazonkormźnyzaÍ.
számára bérleti díj bevétel kiesést eredményezne, éS a végenli kívánt tevékenység magasabb bevéte|t
eredményezhet a bér|onek.

IL A beteľjesztés ĺndoka

A tevékenységi kör módosítása tulajdonosi dontést igénye|, ame|y döntés meghozata|ára a Bizottság
jogosult.

III. A dtintés cé|ja, pénzügyi hatása

A fo|yamatos bérleti díj bevétel az onkormányzat szánára e|őnyös, továbbá a helyiséget a bér|o
továbbľa is bér|i és kaľbantaľtja' A kéľe|em elutasítása esetén a bérlo visszaadhatja a helyiséget és az
on kormány zaÍnak k<jzös ko ltség fi zetés i köte lezettsége ke I etkezi k.

A dontés pénzĹigyi fedezetet nem igényel.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyáso|ja az tnkormányzat 20|6. évi bérleti díj
bevételét.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 35ĺ2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2.$ (1) bekezdése
érte|mében a Képviselő-testület - a rendeletben meghatározott feIadat- és hatáskör megosztás szerint _
önkormányzati bérbeadói dontésre aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fe|.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdés a|apján a bérbeadói hozzájáru|ás fe|tételeként kikötheto, hogy a

bérlőnek vá||alnia ke||:
a) aszerzódés módosításátólkezdve megfizeti az,újonnan megál|apított bérleti díjat,
b) ha a szerzodés még nem tarta|maz ilyen kikötést, hogy a bér|ő a bér|eti díjat ajövoben - évente

január l-jétol a KSH á|ta| az e|ozo évre vonatkozón kozzétett fogyasztói árindex mértékével -
növelve fizeti meg,

c) a l7. $ (4) bekezdésbell fog|a|t kozjegyzői okirat a|áírását. amennyiben aľra a bér|eti szeľződés
megkotésekor llelTl kerĹiIt sor,

d) a már befizetett óvadék felto|tését az Ĺljonnan megállapított bérleti díj összegének megfele|o
méftékéig, vagy ha óvadék befizetésére korábban nem került sor a l4 s (7) bekezdés szerint
óvadékot megfizeti.

A 248120|3. (VI. l9.) szálnú képviselo-testületi határozat (a továbbiakban: Kt. határozat) 3l. pontja
éftelmében bérleti díj mértékéro|, a bérleti díjat éľintő kérdésben az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakor|ó szervezete dönt.

A Kt. határozaÍ. 7. pontja a|apjáll a helyiségbér a|apjáu| a he|yiségeknek a jelen határozat. és a
Képviselo-testü|et más határozata szerint aktua|izá|t beköltözhető forga|mi éftéke szo|gá|. A bér|eti díj
me gá||apításán ál a v en dég l átás tevékeny sé ghez tartoző szor zo 1 20Á.

Fentiek alapján kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatálľozati javaslat

Y ár o s gazdál k o d ás i é s Pé n zti gy i b i zottság i |.l aÍ.áľ ozaI.:

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy

|.) nem jáľul hozzd a Budapest VIII. keľůi|et, Víg u.28. szám a|att találhato,3492610lAl3 hrsz.-ú,

utcai bejáratú, földszinti és pinceszinti, l l8 m. a|apterületű' nem lakás céljára szolgáló
üzlethelyiséget bérlő Víg utca ABc Kft. bérleti szerzodésének módosításához a tevékenységi kör
tekintetében vendéglátás cé|jára szeszesita| árusításával, |39.|67,- Ft/hó + Áľł + bér|eti díj +
közuzeni és kĹi lön szo l gá ltatás i d íj ak megá| lap ítása me l I ett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ, vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidó: 20| 6. március 2 l .



f .) hozztźjĺtrul a Budapest VIII. keľü|et, V^íg u.28. szám a|att ta|á|hatő,3492610lA13 hrsz.-ri, utcai
bejáratú fö|dszinti és pinceszinti' 1l8 m. alapterületĹi, nem |akás céljára szo|gá|ó üzlethe|yiséget
bérlo Víg utca ABC Kft. bérletí szeľzodésének módosítástthoz a tevékenységi koľ tekintetében
vendég|átás cé|jára szeszesital árusításáva|, 167.000'- Ft/hó + AFA + béľ|eti díj + p6'i;'emi és
külonszoIgá|tatási díjak megá||apítása me||ett, a bérIeti szerz.odés egyéb feltételeinek
változat|anul hagyásával, amennyiben a fenná|ló díjhátralék a szerződés módosítás aláírása elott
kiegyen l ítésľe kerü lt.

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgato
Hatáľido: 2016. március 21 .

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.-Í. azf .) pont szeľinti bérleti szerzodés módosítás
megkötésére, melynek fe|tétele, hogy az onkormányzat tulajdoIlában á||ó nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35120|3. (V|. 20.) önkormányzati ľendelet
l9. $ (3) bekezdés d) ponda a|apján azővadék fe|töItéSét, va|amint a l9. $ (3) bekezdés c) pontja
a|apján kozjegyző előtt egyoIdalú kötelezettségválla|ási nyilatkozat a|áírását válIalja a bér|ő.

FeIelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zft.vagyollgazdálkodási igazgaÍőja
Határidő: 20l6. ápriIis 30.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodásiKözpontZrt.
A lakosság széles korét érintő döntések eseténjavaslata aközzétéÍe| módjára

nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, f016' március 16'

Ł
Kovács Ottó

v agy ol.l gazdál kodás i igazgato
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