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Tárgyz sAssIN Kft. béľbevételĺ kéľelme a Budapest VilI. keľület, Szeľdahelyĺ u. 18. szám
alatti üľes, önkoľmányzati tulajdonú nem lalĺĺs célú helyiség vonatkozásában
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A napirendet nyilvános ülésen lehet trírgyalni
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Tisztelt Bĺzottság!

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest vIII.o 35136l0/N3 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest Vlil.o Szeľdahelyi u. 18. szttm a|atti, 21m, alapteriiletiĺ, utcai bejáratÚ,
ftjldszinti nem lakás célú helyiség, amely azingat|an-nyi|vántartélsban üzlet besorolású.

A Kisfalu Kft. onkorményzatiHánkezeló Iľodája a helyiséget 2O||. szeptember 28-án vette birtokba.
A helyiség a bitokbavételi jegyzőkönyv tanrisága szerint romos á|lapotű, rendeltetésszeruhaszná,lata
jelenleg alkalmatlan.

A sAsSIN Kft. (székhely: 1084 Budapest, József u.3I.; cégjegyzékszám: 07-09-863622; képviselő:
Feka Anikó iigyvezető) kéľelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség internet kávéző
(szeszesital ĺáľusítása nélkiil) cé|jźra töľténő bérbevétele kapcsán. Kérelemhez csatolásra keriilt a
Cégkivonat és az A|áirźls Minta. Bérleti dij ajáln|atot a kérelem nem tartalmaz. A helyiséget a
kérelmező megtekintette, annak á|lapotával tisztában van, és a felújítás költségeit vá|la|ja, annak a
bérleti díjba töľténőbeszámitását nem kéri.

A Sassin Kft.nek a fenti címen lévő helyiség mellett van már egy szintén önkoľmányzati tulajdonú
(hrsz. :3 5 13 6/ 0/ N2) béľleménye szeszmentes büfé tevékenységre.

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csopoľtjának nyi|vántartźlsa szeľint a SASSIN Kft-nek 2012. decembeľ
3 I . napj źig ( 1 h avi) a decemberi, azaz bruttő | 6' 4 5 4,-F t hźtr a|éka v an.

A benffitott iratok a|apján megállapítható, hogy a kérelmező anemzeti vagyonról szőlő 201I. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|źúhatő szervezetnek minősül.

Avizőráshelyiség uttnazonkoľmányzatizeme|tetési költségfizetési kötelezettsége: 9.458.- Fťhó.

A 35I36/O\N3 hrsz-ú, 2| m2 a|apteriilettĺ, utcai bejĺáľatu nem lakás célú helyiségnek a Grifton
PropeÚy Kft. źL|tal' 2012 źlpri|is 26-án készített és 2013. januĺáľ 02-án aktua|izźůt forya|mi értéke:
3.840.000'. Ft. A bérleti díj megállapitása a nyi|vtntartási érték l\o/o-źtnak figyelembevételével kerül
megá'|lapítźlsra' A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző bérleti díj (nyilvános inteľnet-
szo|gźitatás és szeszmentes venđéglátźs) 8 %o, azaz |7 .920.- Ft[hó + Afa.

Az értékbecslő megállapítása szerint is rossz állapotu a helyiség és teljes felújításra szorul.

Az onkormáĺyzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gátő helyiségek bérbeadásának fęltételeiről
szólő 17/2005. (rV. 20,) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendelet 2. $ (1) a Kt. _ a
ľendeletben meghatározott feladat- és hatrĺskör megosztás szerint _ önkoľmányzatibérbeadói döntésre
aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel. A Rende|ęt 4. $ 2) bekezdése szerint bérbe
adhatő a helyiségben folytatni kívánt tevékenység céljźna ái|apotźnźi fogva haszná,|hatat|an helyiség is,
ha a rendeltetésszęní hasznáůatra való alkalmassá tételét a bér|ő vźi|a|ja. A kérelem elbírálásakoľ a



bérleti díj megállapitásaa Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és aKépviselő-testiilet 224lf0I2. (Vu.05.)
szźlmű hatźlrozata szerint történik. A Rendelet 13. $ (1) bekezdése a|apjźn, új bérbeadás esetén a
helyiség bérleti díjának méľtékéről a bérlő kivá|asztása soľán kell megállapodni. A Váľosgazdálkodási
és Pénziigyi Bizottság a bérbeadói dĺjntés meghozatalakor a Képviselő-testiilet határozatában
foglaltaktól eltéľhet, amennyiben akére|mező bérleti dij ajtn|atot tett. A 1993. évi LXXWII. töľvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenĺtésiikľe vonatkozó egyes szabályokról szólő 9.

$ (1) bekezdés a|apjźn a béľbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a lakást a bér|ő teszi
rendeltetésszenĺ haszntůatra alkalmassá és |źLtja el a komforffokozatának megfelelő
lakásberendezésekkel. A megállapodásban a felmeľülő költségek megtérítését és annak feltételeit is
meg kell batźtrozni' A 36. $ (1) A nem lakás cé|jára szo|gá'|ő helyiség (a továbbiakban: helyiség)
béľletének létĘöttéľe' a felek jogaiľa és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszíĺnésére a
lakásbér|et szabtiyait - e törvény második ľészében foglalt eltéľésekkel - megfelelően kell alkalmazni.

A Képviselő-testiilet f24/2012. (VII. 05.) számű határozatźtnak II. fejezet 7. pontja éľtelmében a
helyiségbér a|apjźtu| a helyiségeknek a jelen hatarozat és a Kt. más hatfuozata szerint a|<tua|izźůt
bekoltözhető forgalmi érték szo|gźtl. A Képviselő-testületi hattrozat II. fejezet 8. a.) pontja éľtelmébęn,
az üres, legalább 12hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft érték a|aÍti helyiség esetén a béľleti dijat a
helyiség Afa nélküli beköltözhető forgalmi éľtékének 70 %-źú alapul véve kell meghatározni. A
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével t<jľténik a bérleti díj meghatározása,
amely a|apján a (szeszmentes vendéglátás) tevékenységhez tartoző szorző 6 oÁ, a nyilvános inteľnet-
szo|gźitatás tevékenység 8%. A Kt. Határozat I. fejezet 5. p.) pontja értelmében, ha a helyiségben
többféle tevékenységet végeznek, a bérleti díj megállapítźsttnźů azt a tevékenységet kell figyelembe
venni, amelynek a|apjźtn a 8. pont szerinti magasabb béľleti díj igényelhető.

A Rendelet 13. $ (2) bekezdés a|apjźn a bérlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, és a 15' $ (a)
bekezdése a|apján akozjegyző előtt toténő egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirźsát irja
elő.

Szakmai iavaslat:

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását sAssIN Kft. részére 2018. december 3l. napjáig
hatfuozott id&e, |7.9f0,- Ft/hónap + Afa + közüzemi- és külön szolgáltatĺási díjak cisszegen, intęľnet
kávéző (szeszesital árusítása né|kül) cé|jára, amennyiben fennálló díjhétra|ékźt a béľleti szerződés
megkötéséi g kiegyenlíti.

Javasoljuk a bérbeadást, mivel a helyiség minél előbbi bérbeadásából befolyó bérleti díj bevétel bőven
fedezné az onkoľmányzat közös koltségfizetési kötelezettségét, és azon feltil plusz bevétel is
keletkezik, továbbá a helyiséget abér|ó saját költségén felújítją és az érté|rnövelő beruhánássa| növeli
az önkoľmányzati tulajdon éľtékét.

A bérlőnek vállalnia kell, hogy a helyiség saját költségen történő felújításának költségeit semmilyen
foľmában nem háríthatj a át az Önkormányzatra, joga|ap nélktili gazdagodás címén sem és nem kéľhet
bérbeszámítást a bérleti jogviszonyának ideje alatt.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tiszelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavas|at

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat'.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:



l.) hozzóiórul a Budapest VI[., 35136l0lV3 he|yrajzi szttmon nyilvántartott, természetben a
nuaape't vIII., Szeidahelyi u. 18. szám a|aÍt ta|túhatő,2|mf alapterületiĺ, üres, önkoľmĺányzati
tulajdonú, utcai bejáratu ftldszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásahoz f0I8. decembeľ
3I. napjáighatározott időre, a sAssIN Kft. részére internet kávéző (szeszesital árusíüísa nélkül)
cé|jźra, I7.92o,- Ft/hó + Áfa bérleti + közijzemĹ és külön szo|gźńtatźsi díjak összegen,
amennyiben fennálló dijhźńralrékát a béľleti szetzodés megkötéséig kiegyenlíti.

2.) a bér|ő vźi|a|ja a helyiség ľendeltetésszeru hasznźtlatľa alkalmassá tételét. A bérlőnek emellett
vállalnia kell, hog'y a helyiség saját költségen történő felr.ljításának költségeit semmilyen formában
nem háríthatja źń az onkoľmányzatra, joga|ap nélküli gazdagodás címén sem és nem kérhet
bérbesztmítást a bérleti jogviszonyának ideje a|att, továbbá ene való hivatkoztssa| bérleti díj
csökkentési kérelemmel nem élhet. Az e pontban foglaltak a béľleti szerződésben ľögzítésre
kerülnek.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźban źů|ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (tV.20.) számű Budapest
Józsefuĺárosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťlzetését, és a 15. s (4) bekezdése a|apjźn kózjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áíräsáń vá||a|ja a béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ü5rvezető igazgatőja
Hďáriđő: 2013. február 11.

A d<jntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 2013. jamar 23.

hirdetőtáblán honlapon
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