
Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuarosi onkoľmźĺnyzatKépviselő-testiiletének
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj esztő : Józsefu iíľo si Gazdálkodási Közp ont Zrt.

ELoTERJESZTÉs

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20|7. április 26-i iilésére

Táľgy: St]KIFooD Kft. és az ARTISAN 2011 Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keľület, Pľáter u. 59. szőtm a|atti iiľes, iinkoľmányzati tu|ajdonú, nem
Iakás céIjáľa szolgáló helyiség béľbeadása vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuiáľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt., Bozsik Istvan Péter
v agy ongazdálko dási igazgatő

Készítette: Balog Eľika ľeferens
A napirendet nyilvĺínos tilésen kell tĺírgyalni.
A döntés e l fo gad ásáh o z e gy szeru szav azatiobb sé g szüksé ges.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

+ Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefulíľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban:
onkoľmányzat) tu|ajdonát képezi a Budapest VIil. keriilet, Pľáteľ u. 59. szźtm a|aÍti,
36l26l0lN3 hľsz.-ú, 29 m2 alaptertiletű, tires, utcai bejáratú, füldszinti nem lakás céljáľa
szo|gálő helyiség, amely azingat|an-nyilvántartásban eg;réb helyĺség megnevezéssel szeręel.A helyiséget magába foglaló épületben ĺisszesen 63 albetét ta|áIhatő, melyből 1 db
cinkoľmĺĺnyzatinem lakás célú helyiség tulajdon, jelen előterjesztésiink tfugya. Az éptilet nem
szeľepel a bontásľa kijelölt ingatlanok listájrín.

A fenti helyiség 20|3. szeptember 30-{ĺn keľĹilt biľtokbavételľe. A helyiség mtĺszaki á||apota
közepes (3) besoľolásu,víz, elektľomos iíram és gźzszo|gáltatás van, es wc is kialakítlísľa
került.

Avízőľás helyiség után az onkoľmĺányzatkózos költség fizetési kötelezetts ége 5.235,-Ft|hő

A taryyi helyiségľe 3 db bérbevételi kérelem érkezett, amelyből egy kéľelmezo visszavonta
kérelmét.

1. sUKIF,ooD Kft. (Székhelycím: l111 Budapest, Lágymanyosi u. 12. fszt.;
Cégegyzékszźlm: 01-09-956075; Ađőszźma: 23|65760243; Képviseli: Suki Zsoltné
ügyvezető) béľbevételi kérelmet nyújtott be a tárgyban megjelĺilt helyiség borozől
cé|jaratöľténő bérbevétele iránt. A kéľelemhez sziikséges iľatok becsatolásľa keľĹiltek.

A kérelmező 45.000,. Ft/hó,+ ÁFA béľtetĺ díj ajĺánlatot tett.

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy a SUKIFOOD Kft. a nemzeti vagyonĺól
sző|ő 2011. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdésének 1. pont b) bekezdés szeľint átláthatő
szervezetnek minősül, ellene csőđ- és felszámolási eljáľás, valamint végľehajtási eljĺíľás nincs
folyamatban, péluugyi beszéĺno|ási kĺitelezettségének eleget tett.

4.Ą



2. ARTISAN 2011 Kft. (Székhelycím: 1155 Buđapest, Rlíkos út 243. I. 3.;
Cégsegyzékszělm: 0I-09-284644; Adószĺíma: 257O4I4I242; Képviseli: Tolvaj
Alexandra iigyvezető) kérelmet nýjtott be a fenti helyiség pékség cé|jéra történő
béľbevételére. A kérel emhez sziikséges iratok becsatolásra keľültek.

A kéľelmező bérletĺ díj ajánlata: 50.000,. Ft/hó+ÁF.A.

A benffitott iratok a|apjánmegállapítható, hogy az ARTISAN 201l Kft. anęmzetivagyonĺól
sző|ő2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének 1. pont b) bekezdés szeľint źlt|átható
szervezetnek minősül, ellene csőd- és fe|számo|ási eljĺírás, valamint végrehajtási eljáľás nincs
folyamatban, pérzĺjlgyi beszámolási kcitelezettségének 2O|7. évben teil eleget tennie,
tekintettel ana,hogy a Cégbíľós ágon20|6.július 12. napjankeľült bejegyzésre.

Az Avant.Immo Kft. á|ta| 2017. mĺĺrcius l0. napján készített és a fiĺggetlen ingatlanforgalmi
szakérti5 által jóvahagyott értékbecslés szerint a helyiség foľgalmi értéke 9.750.000,- F.t
(336.000,- Ftlmz).

A helyiség béľleti díja az ARTISAN 2011 Kft. részére töľténő bérbeadása esetén a
kcjvetkezőképpen alakul: forgalmi éľték 100 %-anak figyelembevételével, a kereskedelmi
alapellátás (élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes üzlet) szeszźrusítás nélkül (utcai fszt.-i
helyiségben) tevékenységhez tartoző 6 %o-os szorzőva| szálmított havĺ nettĺi bérleti díj
fisszege 48.750,- Ft.

A Képviselő-testület 248120|3. (w. 19.) szímú határozat 8. a) pontj a alapján az üres,
legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a bérleti díj
<inkoľmłínyzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csĺjkkenthető. A 6%o-os szorzőva| számitva az
így cstikkentett nettó havi béľleti dÍj összegez 24.375,.Ft.

A helyiség bérleti díjaa sUKIFooD Kft. részéľe töľténő bérbeadás esetén a kĺivetkezőképpen
alakul: foľgalmi éľték l00 %-aÍLak figyelembevételével, a vendéglátás (utcai ľśĺ.-ĺ
helyiségben) tevékenységhez tartoző |2 Yo-os szorzőva| számitott havi nettó bérletĺ díj
összege 97.500'. Fí.
A Képviselő-testület 24812013. (v|. I9.) számú hatáÍozat 8. a) pontj a a|apján az iiľes,
legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a béľleti díj
cinkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %-kalcsökkenthetłl. A lz%-os szorzóva| számítva az
így cstikkentett nettó havĺ béľletĺ díj összege: 48.750,.Ft.

A helyi váľos-rehabilitációs teľĹilet kijel<ĺléséről és a teľĹilęten a rehabilitáció megvalósításárő|
sző|ő 3212001. (X. 26.) önkoľmźnyzati ľendelet a|apjźn atźngyi helyiséget magźha foglaló
épület nem érint HVT tertiletet.

Nem javasoljuk a targyi helyiség bérbeadását a SUKIFOOD Kft. (Székhelycím: 111l
Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt.; Cégjegyzékszám: 01 09 956075; Adőszéma:23|65760-
2-43; Képviseli: Suki Zso|tné ügyvezető) tészéte, az á|ta|a ajánlott 45.000,. F't/hó+ÁFA
bérletĺ díjon, boroző céIjéra, tekintettel aľľa, hogy a bérleti dij ajariatasokkal kevesebb mint
a számítotí bérleti díj, továbbá a cégkivonatában nem szeľepel a béľbevételi kérelemben
megielĺilt tevékenység.

Javasoljuk a tźrgyi helyiség bérbeadását az ARTISAN 2011 Kft. (Székhelycím: 1155
Budapest, Rĺíkos itt243.I. 3.; Cégjegyzéksztĺm: 01 09 284644; Adószráma:2570414|-2-42;
Képviseli: Tolvaj Alexandľa ügyvezető) részétehatźrozatlan időľe, 30 napos felmondási idő
kikĺĺtésével, pékség (szeszesital ĺĺľusítása nélkül) tevékenysé g célrjára, az á|ta|a ajan|ott



50.000,. F't/hó + ÁFA béľletĺ díj + kclzüzemi és külĺinszolgáltatási díjak <isszegen' a 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat ki:lzjegyzői okiľatba töľténő foglalásanak kĺitelezettlégével.
Azért javasoljuk abérbeadást az ARTISAN 2011 Kft. részéte, mert ajánlata meghálad3a
szétmított béľleti díj összegét, valamint a helyiség mrĺszaki á||apota és a keľületen beliili
elhelyezkedése is indokolja, továbbá a lakossági igényeket kielégĺtő tevékenysé g végzését
vállalja.

il. A beterjesztés ĺndoka

A nem lakás céljĺír a szo|gá|ő helyiség bérbeadásh oz bérbeađói döntés szĹikséges, amely
döntés meghozata|áta a Tiszelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A mielőbbi béľbeadásból befolyó bérleti díj fedezné az onkoľményzat kĺjzös költség fizetési
kötelezettségét továbbá plusz bevételt is jelentene.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkoľmányzat, kiadásként továbbľa is közös
kcĺltség ťrzetési kötelezettség terheli, a helyiség źi|agapedig tovább romolhat.

Ahatźlrozati javaslat elfogadása pozítívanbefolyásolja az onkormányzat2OI7. évi bérleti díj
bevételét.

A helyisé g béľbeadása pénzugyi fedezetet nem i gényel.

IV. Jogszabályi környezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól
szőIő 1993. évi LXXVIII. tciľvény 38. $ (1) bekezđése éľtelmében a felek a helyiśégber
összegében szabadon állapodnak meg.

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jara szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) cinkormanyzati rende|et (a továbbiakbaĺl: Rendelet) 2. $(1) bekezdése éľtęlmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben
meghatétrozott feladat- és hatáskĺiľ megosztás szeľint _ önkoľmányzati bérbeadói dcjntésre a
Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát j o gosítj a fel.

A Rendelet 14. $ (l) bekezdése alapján, új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
méľtékéről a bérlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat
részétő| töľténik az aján|attéte|, a helyiség béľleti díjĺínak mértékét a Képviselő-testület
határozattlban megállapított bérleti díjak alapján kell meghatźrozni. A hatásk<jnel rendelkező
bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő.testületi határozatbarl foglaltaktól
csak akkoľ térhet el, ha akére|mező bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjĺín, a leendő bér|ii a bérleti szerzŕidés megkötését
mege|i5zoen köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17' $ (4) bekezdése alapjĺín a bérleti szeruodés megk<itését kĺivetően
kozjegyzó előtt egyoldalťl kötelezettségvállalási nyilatk ozatot aláími.

A Képviselő-testtilet 248120|3. (VI. 19.) száműhatźrozaténak (a továbbiakban: Kt,hatźrozat)
7 . pontja értelmében a helyiség bérleti díjának a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hatáľ ozat és a
Képviselő-testĹilet más hatáľozata szqint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi éľték szolgál.



A Kt. hatźtrozat 8. a) alpontja a|apján a helyiségben végezni kívĺínt tevékenység
figyelembevételével történik a béľleti díj meghatátozása, a vendég|átás utcai ftjldszinti
helyiségben tevékenysé ghez tartozó bérleti ďíj szotző 12 %.

A Kt. hatáĺozat 8. a) alpontja a|apjan a helyiségben végezni kívĺĺnt tevékenység
figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, a kereskedelmi alapellátáś
(élelmiszer, élelmiszer jellegrĺ vegyes üzlet) szeszárusítás nélküli tevékenységhez tartoző
béľleti dij szorző 6 %o.

A Kt. határozat8. a) alpontja a|apjánaz üres,legalább 24hőnapjanem hasznosított nettó 25M
Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj
önkoľmaĺryzati érdekből legfelj ebb 5 0 %-kal cs<ikkenthető.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó...'nap) számú Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľüIet, Práter u. 59. szám alatti, 36126/O/N3
hľsz.-ú, 29 m2 alapterületii, ĺlnkoľmányzatí iJ|ajdonú, utcai bejáľatú, fijldszinti nem
lakás céljáľa szo|gźlló helyiség béľbeadásĺĺhoz a SUKIFOOD VendéglátĺíÍparĺ és
Szolgáltatĺó Kft. (Székhelycím: l l1l Budapest, Lágymányosi u. t2. fszt.;
Cégsegyzékszám:01 09 956075; Adőszźlma:23|65760-2-43;Képviseli: Suki Zso|tné
ügyveze1ő) részére, hatélrozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikĺitésével 45.000,.
Ft/hó+AF'A béľletĺ díjon, boľozĺí céljara.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Haüáľidő: 2017, ápri|is 26.

2.) hozzájárul a Budapest VIil. keľiilet Pľáteľ u. 59. szám a|atti,36|26l0/N3 hĺsz.-ú,
29 m2 alaptertiletrĺ, ĺjnkormĺányzati tu|ajďonú, utcai bejźratű, ftjldszinti nem lakás
céIjétta szolgáló helyiség béľbeadásĺához az ARTISAN 2011 Kft. (Székhelycím: l155
Budapest, Rakos ttt243.I. 3.; Cégiegyzékszám: 01 09 284644; Adószáma: 2570414|-
2-42; Képviseli: Tolvaj Alexandru igyvezető) részére határozatlan időľe, 30 napos
felmondási idő kikötésével, pékség (szeszesital aľusítás nélkĹil) tevékenység céIrjára'
50.000'. Ft/hó + AFA béľleti díj + kĺlziizemi és külĺinszolgźltatási díjak összegen, a 3
havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az egyoldalú
kötelęzettségvállalási nyi|atkozat kózjegyzĺĺi okiratba töľténő foglalásának
kötelezettségéve|.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . ápril.is 26.

3.) felkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatátozat 2.) pontja szerinti
béľleti szerződés megkötésére, amelynek hatźiyba lépésének feltétele, hogy az
onkoľman y zat tulaj donában ál l ó nem l akás célj áľ a szo|gá|ő hel yi sé gek bérbeadásának



feltételeiľől szóló 35lf013. (VI. 20.) önkoľmányzati renďe|et |4. $ (2) bekezdése
a|apjän 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezeÍtségvźilalási nyilatkozat
a|áitását v á||a|j a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZtt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2017. május 31.

A dĺjntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuaľosi Gazdá|kodási KözpontZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| móđjaľa
nem indokolt hiľdetőtáblan

Budapest, 2017. április 20.

honlapon

4
ľozsĺfrí3tván Péter

Y agy ongazdálko dási igazgatő
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