
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testül
Y ár osgazdátlkodási és P énzigy i Bizottsága

Előterjesĺő: Józsefuárosi Gazdálko dási Kozpont Zrt. napirend

ELoTERJEsZTÉS

A Váĺosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság 2017. június 07-i ülésére

Táľgy: Cheho Kft. béľlő és a Haľminckettesbuľger Kft. kiiziis kéľelme a Budapest VIII.
keľĺĺlet, Haľminckettesek tere 2. szám alattÍ tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiség tekintetében.

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdállkodási Központ Zrt., Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgató

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A do nt és elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobb s é g s ztiks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezo Budapest VIII. kerület,35536l0lN3^4he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII. kertilet, Haĺminckettesek Íere f. szám a|atti, 57 m. alapterületÍĺ, utcai bejáratri, ftjldszinti galériás
nem lakás célú helyiség bérlője a Cheho Kft. (székhely: I08f Budapest, Harminckettesek tere 2.;

cégegyzékszám: 01'-09-907695; adőszám: 1.4522596-f-42; képviseli: Kis Molnáĺ Géza önálló
képviseletre jogosult ügyvezető) a Gazdálkodási, Keriiletfejlesztési, Költségvetési és Pénzugyi
Ellenőrző Bizottság 1'409l20L0. (VIII. 12.) számíhatározata (üĺes helyiségbérbeadás) alapján 2010.
augusztus 31-én kelt határozott idejĺĺ, 201.5. december 31. napjáig érvényes, 2015. decembeľ ]-]'-én

meghosszabbított f0f0. decembeľ 31. napjáig érvényes kozjegyzői okiľatba foglalt bérleti szerződés
szerint. A bérlő a helyiséget vendéglátó-ipaľĺ tevékenység cé|jára haszná|ja. A béľleti szerződés
megkötése előtt a Cheho Kft. bruttó 869.903,- Ft nem kamaÍoző óvadékot fizetett. Az ingatlan-
ny i|v ántar tálsb an Í ľo d a b e so rolás s al szeľep el.

A jelenlegi havi nettó bérleti díj elĺíírás ff8.3f|,- Ft. A Cheho Kft.-nek 2017. május 31-ig bérleti díj
tartozźsa nincs.

Avízőrás helyiségľe az onkormányzat közĺis költség fizeÍési kcitelezettsége: L0.644,-FÍ.lhő.

A Cheho Kft. (székhely: 1082 Budapest, Haľminckettesek tere f.; cégegyzékszám: 01'-09-907695;
adószám: 1'4522596-2-42; képviseli: Kis Molnár Géza oná||ő képviseletľe jogosult tigyvezető) és a
Harminckettesburger Kft. (székhe|y:I082 Budapest, Harminckettesek tere f.; cégsegyzékszám:01-09-
283500; adőszám 25582549242; képviseli: Kis Molnár Géza ĺinálló képviseletľe jogosult ugyvezető)
közös kérelemmel foľdultak a helyiség vonatkozásában bérlőtársi jogviszony létesítésének
engedé|yezése céljából a jelenlegi bérleti szerződésben foglalt feltétetek fielenlegi béľleti díj
megtartása) változatlanul hagyása mellett. A kérelemhez a szu|séges iratok becsatolásra kerültek.

A Haľminckettesburger Kft. bérlője a Budapest VIII. kerület Haľminckettesek tere f. szám a|atti,
35536/0lN35 he|yrajzi számí önkormányzati tulajdonú helyiségnek. A Harminckettesburger Kft.-nek
2017. május 31'-ig bérleti díj tartozása nincs.
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A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy a Cheho Kft. a nenzeti vagyonról szó|ő 201'I. évi
CXCVI. tv. 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősül, ellene végrehajtrás-,
csĺíd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adó bevallási kcitelezettségének eleget tett.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a Harminckettesburger Kft. a nemzeti vagyonľól
szől'ő 2011. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatő szervezetnek minősĺil, ellene
végĺehajtás-, csöd- és felszámolási eljáľás nincs folyamatban, táľsasági adó bevallási kötelezettségének
eleget tett.

A Grifton Property Kft. által fol7.május 30-án készít.ett ingatlanforgalmi szakvélemény szeľint a
helyiség forgalmi értéke: 3 6. 400.000' - F t (387 .z3 4,-Ftl m").

A forgalmi éľték 100 vo-ának figyelembevételével, a vendéglátás tevékenységhez taftoző If vo-os
szotzó alapján a számított nettó havi bérleti díj összege 364.000,- Ft.

Javasoljuk a tulajdonosihozzájáru|ás megadását atárgyi helyiség tekintetében a bérlőtáľsi jogviszony
létesítéséhez Cheho Kft. béľlő és a Harminckettesburger Kft. között és a bérleti szerztĺdés módosítását
a jelenlegi bérleti díjon, azaz 228.32|,- Ft/hó + AFA béľleti díj + közuzemi és különszo|gá|taÍási
díjak összegen, a bérleti szeľződés egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett. Azért javasoljuk a
jelenlegi bérleti díj meghagyását, mivel a Cheho Kft. mindig pontosan határidőben tesz eleget a
béľleti- és a külon szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének, és a Harminckettesburger Kft-nek sincs
elmaľadása az onkormányzat felé. Mindkét cégre nagy terhet róna az, ha a Bizottság a béľleti
szerződés módosításakor előírná a szźtmított bérleti dij megťlzetését. A Cheho Kft. fenti helyiségľe
hatźtrozott idejű bérleti szerződéssel rendelkezik, a béľleti díj módosítását a batźrozott id(i |ęjártät
követően lesz célszerű felülvizsgálni. Tekintette| arra, hogy a bérleti díj váitozatlan marad, a
bérlőtársaknak óvadék feltöltési kotelezettsége nem keletkezik.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 3512013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: RendeIet) f4. $ (2) bekezdése
a|apján, a bérleti szerződés módosításáról szóló bérbeadói megállapodás feltételekhez kothető'
ugyanakkoľ a Rendelet a|apjźn lehetőség van aÍra, hogy a bérbeadásra változat|an feltételekkel
kerüljon sor a bérlőtársak részére.

Javasoljuk elöírni abét|otźrsak ľészéľe akozjegyzói okiratba foglalási kötelezettségvá'||a|ását.

IL
A beteľjesztés ĺndoka
A bérlőtársi jogviszony létesítése tulajdonosi döntést igényel, amely döntés meghozata|źlra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

ilI.
A dtintés céIja' pénzĺĺgyÍ hatása
Javasoljuk a fenti helyiség kapcsán a béľlőtársi jogviszony létesítés engedé|yezését, mert a folyamatos
bérleti díj bevétel az onkormányzat számfua előnyös, a helyiséget a bérlőtáľsak továbbľa is bérlik és
karbantartják.
A helyiség bérlőtársi j ogviszony létesítés pénzugy i fedezetet nem- igényel.
A határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkormányzat 2017. évi bérleti díj
bevételét.

IV.
Jogszabályi ktirnyezet
A Rendelet 2. $ (l) bekezdése értelmében a Képviselő{estület - a rendeletben meghatźĺozott feladat-
és hatáskör megosztás szerint - önkormányzatibérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottságot jogosítja fel.



A Rendelet 9. $ (2) bekezdése értelmében már fennálló szerződés esetén a bérlőtarsi jogviszony
létesítésnek feltétele, hogy enől a leendő béľlőtársak megállapodjanak és a Yárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság engedélyt adjon a szerzłjdés módosítására, }lĺ.źr fennálló szerzódés esetén a
bérlőtársi jogviszony létesítése a bérleti szerződés módosításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazní'

A Rendelet 21 $ (3) bekezdése értelmében a Bérleti jog áttuházása, cseréje, béľlőtáľsi jogviszony
létesítése esetén a bérleti szerzódés megkötéséig az ęredeti bérlő felel a helyiségbéľlettel felmerÍilő
kötelezettségek teljesítéséért, a bérbeadó nyilatkozata nem eredményezi a béľleti jogviszony
módosítását.

A Rendelet 24. g (f) bekezdés szeľint a bérleti szerződés módosításáról szóló béľbeadói megállapodás
feltételekhez köthető.

A 24812013. (VI.19.) számű Képviselő-testületi hatźrozat 7. pontja alapján a helyiségbér alapjául a

helyiségeknek a jelen hattrozat és a Képviselő-testÍilet más határozata szeľint aknn|izá|t bekoltözhető
forgalmi értéke szolgál. Ahatározat 8. a.) pontja értelmében a helyiségbenvégezni kívánt tevékenység
figyelembev ételéve| történik a bérleti díj meghatározása. A béľleti díj megállapitásáná| a vendéglátás

tevékenységhez tartozó szorző Ifvo.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tulajdonosi dĺintését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

j

A Y á'rosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1'.) hozzáĘátľul a Budapest VIII. keľĺilet, Haľmĺnckettesek tere 2. szám alatti, 35635l0lN34
helyrajzi számon nýilvántaľtott, utcai bejáratű, fĺildszinti (galéľiás), 57 fiŕ alapteľülettĺ nem

lakás célú helyiségĺe a Cheho Kft. bérlővel kötött béľleti szerződés módosításához és

bérlőtĺársi jogviszony |étesítéséhez a Haľmĺnckettesbuľgeľ Kft.-vel a jelenlegi, azaz

228.321,- Ft/hó + Áľa, néľletĺ díj + kozuzemi- és külön szo|gá|tatási díjak összegen, a bérleti
szeľ ző dés e gy éb ľé sze inek v źúto zat|anul hagy ása mę l l ett'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20 1 7. jlinius 07.

f.) a hozzájárulás akkor lép hatá|yba, amennyiben a Harminckettesburgeľ Kft. (székhely:1.082

Budapest, Harminckettesek tere 2.; cégtregyzékszám:01-09-283500; adószám:. 2558f549242;
képviseli: Kis Molnár Géza onti|ő képviseletre jogosult ügyvezető) a|áirja a béľleti szerződés
módosítását.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 7. június 07.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a bérleti szerződés módosítas 1) pontja

szerinti megkötésére, amelynek fe|tétęIe, hogy az onkormányzat tulajdonáhan á'|Ió nem lakás

cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeřől szóló 3512013. (VI. 20.) önkormányzati



rendelet f4. š Q) bekezdés c) pontja a|apjźtn közjegyző előtt egyoldahi kötelezettségvállalási
nyi|atkozata|áirásáńvźi|a|jákaleendőbérlőtráľsak.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2017. július 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjáľa

nem indokolt

Budapest, 20L7. jÍnius 0f.
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