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ELoTERJEsZTÉs

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l7. július 19-i i'ilésére

Táľgy: A Budapest VilI. keľĺilet, Népszínház u. 57. szám a|atti üľes, önkoľmányzati
tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadásáľa érkezett két kéľelem iigye

Elöteľjesztő: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt', Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgató

Készítette: Balog Eľika ľeferens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azattobbs é g s züksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdátkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diĺntés taľta|mának ľészletes ĺsmertetése

A Budapest Fováros VIII' kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

tu|ajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Népszínhán u. 57. szám a|atti, 35l05l0/Al35 hrsz.-tl, 17

m2 alapterületű, üres' utcai bejáľatú, ťoldszinti nem lakás céIjźłra szolgá|ó he|yiség, amely azingat|an-

nyilvántaľtásban iľoda megnevezéssel szerepel.

A helyiséget magtlba foglaló épületben összesen 38 a|betét ta|źÄhatő, me|ybő| 4 darab van

onkormányzati tulájdonban. Ebbol 1 db üres nem lakás cé|jźra szolgá|ó albetét van, valamint 3 db

bérlő által lakott lakás. Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingat|anok |istáján.

A fenti helyiség 20l6. július 25-én kerü|t biľtokbavételľe, a he|yiség közepes műszaki á|lapotú' (3)

besorolású, rendeltetéss zeru használatľa alkalmas.

A vizőräs helyiség utźn azonkoľmányzatkőzös költség fizetési kötelezettsége 4.040,- Ft/hó.

1') A KEK PoHÁR Kft. (székhely: ll85 Budapest, Üllői út 638; cégjegyzékszám:0I.09-
f0095f; adősztlm: 25l2o394-f-43; képviseli: Sary Eddine Adnan Madmaud és Král Zo|tź,m

önál|ó képviseltľe jogosutt ügyvezetők) 2017. mfucius 13. napján kéľelmet nyújtott be, a
tárgyban megjelölt helyiség ingatlan iľoda céljára töľténo bérbevétele iľánt. A kérelemhez

szükséges iratok becsatolásra kertiltek. A kérelmezo f0|7,július 03-án bérleti dij ajtnlatź*a|

egészítette ki a kérelmét'

Béľleti díj ajánlata: 50.000,-Fťhó + ÁFA.

2.) A Sikeľüzem Kft. (székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 30.; cégjeryzékszám: 0l-09-
298386; adőszám 25955574.2-42; képviseli: Sík Dániel Zo|tźtn ügyvezető) 2017. június 19.

napján szintén kéľelmet nyujtott be a tźłrgyban megjelölt helyiség pékség (szeszital áľusítása

neittil; cé|jŕratörténő bérbevételéľe. A kére|emhez szükséges iľatok becsatolásra keľültek.

Béľleti díj ajánlata: 56.000,.Ft/hó + ÁFA.

A KÉK PSHÁR Kft. a nemzeti vagyonľól sző|óf}Il. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1' pont

b) a|pontja szeľint źLt|áthatő szervęzetnek minősĹil' ellene csőd- és fęlszámolási eljráľás, valamint

végľehajtási eljáľás nincs folyamatban, társasági adóbevallási kötelezęttségének 2015. évben eleget

tett.
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A Sikerĺizem Kft. anemzetivagyonról sző|őf01l' évi CXCVI. töľvény 3.$ (l) bekezdés 1. pont b)

alpontja szerint źú|áthatő szervezetnek minősül, ellene csođ- és felszámo|ási eljarás, valamint

végľeňajtási eljárás nincs folyamatban, társasági adóbevallási kötelezettségének 2018. évben kell
először eleget tenni.

A Grifton Properý Kft. á|ta|2017. június |4. napjźnkészített és Gódoľ Läsz|ő fiiggetlen szakérto źita|

2017. június 14. napján jóváhagyott éľtékbecslés szerint a he|yiség foľgalmi éľtéke 6.700.000'. Ft
(394.1]8,- Ft/m2). ,ł' ľ'elyiseg bérleti díja a forgalmi éľték 100 oÁ-źnak ťrgyelembevételéve|, iroda

tevékenységheztartoző 8 oń-os szorzóva| számított havi nettó béľ|etĺ díj 44.667'-Ft.

Üľes, legalább 6 hónapja, de legfeljebb |2 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség

esetén aĺérleti díj onkormányzati érdekből legfeljebb f0 %.ka| csökkentheto. Az igy számított nettó

havi béľ|eti díj: 35.733'. Ft.

A helyiség béľleti díja a forgalmi érték 100 o/o-źnak figye|embevételével, keľeskedelmi alape|látás

(élelmiszei' élelmiszer jellegű vegyes ĺizlet) szeszárusítás nélkül tevékenységhez tartoző 6 oń-os

szorzőva| számított havi nettó béľleti díj 33.500'- Ft.
Üľes, legalább 6 hónapja, de legfeljebb |2 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség

esętén aĺéľleti díj önkormányzati éľdekből legfeljebb f0%-ka| cs<jkkentheto' Azígy számított nettó

havi bérleti díj: 26.800'- Ft.

A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséľől és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló

321200|, (X. f6,) önkoľmányzati rendelet a|apjźn atźrgyi helyiséget magába foglaló épület IIVT II. és

a HVT V. teriileten helyezkedik el' A Rév8 Zrt. megkeresésĺinkľe úgy nyilatkozott, hogy a két

tevékenység közül a pékség jobban i||eszkedik a környezetbe, tekintettel a közeli piacra, továbbá

előnyösebb, h a nyitott üzlet me gny itźsźra kertil sor a Népszínhá z utcźlb an.

Nem javasoljuk a táľgyi helyiség béľ|eti díjának megtĺ||apitttsát a csökkentett összegen egyik

kéľelmező részére sem, mivel mindketten tettek bérleti díj ajánlatot, továbbá azt a helyiségá||apota

sem indokolja.

Nem javasoljuk a tárgyi helyiség bérbeadását KÉK POHÁR Kft. (székhely: t 185 Budapest, Üllői
út 638; cégjěgyzékszźm: O1-09-f00952; adószźm: 25120394.2-43; képviseli: Sary Eddine Adnan

Madmaud éi Kľál Zo|tán önátló képviseltre jogosultak) tészére, iroda céljára, az ajźtnlrott 50.000'-Ft/hó

+ Ár4 béľleti díj osszegen, mivel a másik kéľelmezó többet ajánlott, továbbá a Rév8 Zľt.

tájékoztatźsa szeľint egy zárt(ingatlan iľoda) üzlet nem illeszkedik városképi|egaz utcába.

Javasoljuk attrgyi helyiség bérbeadását a Sikeľiĺzem Kft. (székhely: l0ó6 Budapest, Zichy Jenő u.

30.; cégegyzékśzám: 01-09-298386; adőszám.. f5955574-2.42; képviseli: Sík Dániel Zo|tźn

ĺigyvezeto;i észére, határozott idorę f022, decembeľ 3,I, napjáig, pékség (szeszital áľusítása nélkül)

"ěí1a,u, 
az źitalaajánlott dijon, azaz56.000,. Ft/hó + Ár.e berletĺ díj + közuzemi és kĹilönszo|gźitatási

díják osszegen, u 3 havi bruttó bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az egyoldalú

kote|ezettségvállalási nyi|atkozatközjegyzői okiľatba töľténő fogla|ásának kötelezettségével.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadáshoz bérbęadói döntés szükséges, amely döntés

meghozata|źlľa a Tisĺe|t Bizottság jogosult.

III. A diĺntés célja, pénzügyi hatása

A bérbe adásból befolyó béľlęti díj fedezné az Önkormányzat kozős költség fizetési kötelezettségét,

azon felül plusz bevéie|t is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe adásával a bér|ő gondoskodna a

helyiség felújÍtásáľó| ,karbantartttsáról és a helyiség ti|aganem ľomlana tovább.

Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az onkormtnyzat, kiadásként továbbra is kozos költség

fizetési kötelezettség terheli, a helyiség źń|agatovább ľomlik.

A hatźrozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkoľmźnyzat 201'7. évi béľleti díj

bevételét.

A helyiség béľbeadása pénziigyi fedęzetet nem i gényel.
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rV. Jogszabályi környezet

A |akások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegenitésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló

1993. évi L{XVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében

szabadon állapodnak meg.

Az onkorm tnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźůő helyiségek bérbeadásának feltételeiről

sző|ő 35/21rj. ryI. żo.1 onl.o'rntnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|ęt) 2. $ (1) bekezdése

éľtelmében a Képvise|ő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatározott feladat- és

hatáskor megosaäs szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottstryźlt jo go sítj a fe l'

A Rendelet 5. $ (3) bekezdése a|apjźn, a FIVT területén lévő helyiség a Rév8 Zrt.-ve| egyeztetett

határozotÍvagyhatározat|anidőtaľtamraadhatóbéľbe.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján, új béľbeadás esetén a h.elyiség bérleti díjának méľtékéľől a

béľlo kiválasztása során kell megáIlapodni. Amennyibęn az Önkormányzat részérő| torténik az

ajźn|attéte|, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testület hatźrozatában megállapított bérleti

díjak a|apjän kell 
- 
meghattrozni, A hatáskörrel rendelkezo bizottság a béľbeadói döntés

meghozatiíakoľ a képviselő.testĺileti hatfuozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha a kérelmező

bérleti díj ajánlatot tett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés szerint a béľlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően köte|es a

béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni.

A Rendelet 17. $ (4) bekezdés a|apjźn a bérlőnek a béľleti szerződés megkötését kövętően közjegyzo

el őtt egyo ldalú kĺjte lezettségvál lalási nyi latkozatot kel I a|áiml,

A Képviselő-testület 248/fOI3. (VI. l9.) számú határozatának (a továbbiakban: Kt. hatttrozat) 7.

pontja éľtelmében a he|yiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-

iestület más hatáľozata szerint aktua|izáIt bekĺjltĺjzhető forgalmi érték szolgál. A Kt' határozat 8. a)

alpontja aIapjtn a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj

meghátźroziśu, u,utcái ťoldszinti iroda tevékenységheztartozó bérleti díj szorzó 8%. A kereskedelmi

alapellátás (élelmiszeľ, élelmiszeľ jellegű vegyes uz|et) szeszárusítás nélkül tevékenységhez tartoző

bér|eti dij szorző 6%o.

Fentiek alapján kérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos d<jntését

meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. ('..hó....nap) számri Yźrosgazdźllkodási és Pénziigyi bizottsági hatźrozat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

l.) nem járu| hozzá a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 57. szźtm a|atti,

35IOšl0ĺAĺ35 hrsz.-ú, |7 m2 alapterületiĺ, önkormányzatitulajdonú, utcai b,ejźratű,

ťoldszinti nem lakás cé|jźra szoíýůó helyiség berbeädásához KIíK PoHÁR Kft.
(székhely: 1l85 Budapest, Üllői út 638; cégtregyzékszźm: 0|-09-20095f;

adószźtm 25|20394.2.43; képviseli: Sary Eddine Adnan Madmaud és Kľál Zo|tźn

önálló képviseltľe jogosult ügyvezetők) részére, iroda céljáľa, a bérbevételi

kérelemben szereplő 50.000'.Ft/hó + AFA béľleti díj összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 20 17' július 19.



2.) hozzájáru| a Budapest vln. keľĺĺlet, Népszínház u. 57. szám a|attí,

351ošl0lN35 hrsz.-ú, !7 mf a|apteľületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźtratű,

fij|dszinti nem lakás cé|jára szolgá|ó helyiség bérbęadásához, a Sikeľĺizem Kft.
(székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 30.; cégjegyzékszttm: 01-09.298386;

adőszźtm: 25955574-f.4f., képviseli: Sík Dániel Zo|tán iiryvezető) részére

határozott idore 2022, december 31. napjáig, pékség (szeszesital árusítása nélkül)

cé|jára,56.000,- Ft/hó + 
'ĺ,FA 

téľleĺ díj + közüzemi és kiilönszolgáltatĺĺsi đíjak

összegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének,

valamint az egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozat közjegyzoi okiratba

töľténő foglalásának kötelezettségével.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2017' július 19.

3.) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti

bérlęti szerződés megkötéséľe, amelynek hatźiyba lépésének feltétele, hogy az

Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźlra szolgáló helyiségek

béľbeadásának feltétęleiről szóló 3512013. (VI. 20.) önkoľmányzati rende|et 14. $

(f) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo óvadék megÍizetését,

valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó előtt eryoldalú
kötel ezettségvállal ási nyi latkozat a|tńr ástlt vállalj a a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2017. augusztus 31.

A döntés végľehajtását végző szervezeti erység: Józsefuárosi Gazdźilkodási Központ Zrt'

A takosság széles köľét érintő döntések esetén javaslataaközzététe|módjáľa
nem indokolt hirdetotáblán

Budapest, 2017 . jttlius 12.

honlapon

Bozsik István Péter
v agy on gazdá l ko dás i i gazgatő

LBÍnrł: BALoG ERIKA REFERENS
4J,-- ĺ".r

ALIEGYZO

JovÁHecyrn.:

\|ł(-',

A VÁRoSGAZDÁLKoDÁsI És PÉNzÜcvI BIZoTTSÁG EI.ľorp

BETERJESZTÉsRp,AlraI-ves :

D,łľeoe-fuvÁľ E
Jecvzo

óos Gvolcv(Át

4,


