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Tisztelt Bizottság!

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vI[., 36763t0tV42 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Üuĺĺ ĺt L6lb. szálm alatti, 30 m2 alapterületű, utcai
bej áratri, folds zinti nem lakás^ célú helyi s ég.
A 36763lN45 hľsz-ú f6 m" alapterületú helyiséget a 4f-es, a 43-as és a 44-es albetét bérlői
közosen hasznáIják' amelybőI a36763tOtN42hrsz-ú,helyiséghez7,4m2 tartozik.

Az ingatlan-nyilvántartás adata szerint iľoda besorolású.

A Kisfalu Kft onkoľmányzatiĘázkeze|ő Irodája a helyiségeÍ.}OIz. február oí-anvette birtokba.

A Budapest VIII., Üľoĺ ĺt I6tb. száĺn alatti ingatlanban helyiséget béľlő UNIós pÉr rľt.
(székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 24; Cg 01-09-912752; ügyvezető: Bou Mjahed Souheľ)
előszor 2012. februrár I3-án nyújtott be bérbevételi kéľelmet a tárgyi helyiségre, amelyet a Tisztelt
Bizottság megtáĺgyalt, és a zI5ĺ2oI2. (II.22.) szátmlihatátrozatábanhozzájźtrult a béľbeadáshoz 5
éves időtaľtamÍa, élelmiszer kiskereskedelem (palackozott szeszárusítással) és raktáľ céIjfua.

A Kft ügyvezetőj e a vátható benlházásokĺa és a hosszú távű üzleti elképzeléseire hivatkozással
20If . április 23-án újra kérte a bérbevétel idejének 5 évrő| 10 évre töľténő módosítását. A kérelmet
a Tisztelt Bizottság ismételten táĺrgya|ta, és 67212012. (v. 30.) számri határozatában a bérbeadás
időtaľtamát 5 évľől 3 évre csökkentette. A hatáľozatrő| szóló éľtesítést a Kft. 2012. június 18-án

áÍvette, de a béľleti szerzőđést nem kötötte meg, mivel az számáĺa kedvezőtlen.

A kérelmező 2012. szeptember 18-an haľmadik alkalommal nffitotta be béľbevételi kérelmét így,
hogy a helyiségľe kötendő béľleti szerződés időtartama 10 évben kerüljön meghatározásra.
Mellékletként becsatolták a helyiség fe|Ĺljítására vonatkozó költségvetést, abból a célból, hogy a

bérbeadó helyett e|végzett beruházások bérbeszámításként keľüljenek kompenzálásra. A bérelni
kívránt helyiséget élelmiszeľ kiskeľeskedelem (palackozott szeszárusítással) és raktá'r cé|já,rakíváĺja
hasznáł|ni. A kérelemhez becsatolásra keľültek a césre vonatkozó iĺatok. A kérelem bérleti díi
aj ánlatot nem tartalm azott.

A kéľelmező nyilatkozta alapjźn a nemzetí vagyonľól szóllő f0I1. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1)

bekezdés 1. pontja értelmében át|átható szervezetnek minősül.



A költségvetést megküldttik az Ônkormáltyzati Házkezeló koda részére véleményezésre. Az
onkormanyzati Házkezelő Iroda véleménye szerint a benyrijtotÍ. źľajźlĺIat kizárőIagosan a leendő
béľlőt terhelő munkálatokat taľtalmazza, ezért béľbeszámítást nem javasolnak.

A Kisfalu Kft Díjbeszedési Csopoľtjától kapott információ szeľint a helyiségľe az UNIOS PÉK Kft-
nek 2013. január 31. napjáig béľleti és egyéb díjtartozása nincs.

A fenti vízőrás helyiség után az onkormrányzatkozos költségfizetési kötelezettsége: 12.459..BtIhó,.

A Tisztelt Bizottság a I50ll20I2. (XII. If.) számú'határozatźtban a napirend elnapolásáró| dontött,
és egyben felkérte a Kisfalu kft-t, hogy a kérelmet kétféle döntési lehetőséggel ismételten terjessze
elő.

Az t]NIoS pÉr xľt. még a fenti dontés kiközlése előtt a fenti hetyiség bérbevételével
kapcsolatosan a tevékenységi körének megváItoztatása miatt újabb beadvanyt nffitott be, amelyben
a tevékenységi kört szeszáľusítás nélkiilĺ btifé (gyros áľusítás) megnevezéssel jelĺilte meg.
Egyebekben kérelmének többi részét. azaz a béľleti jogviszony 10 éves időtartamĺa történő
engedélyezésének kéľelmét feĺmtartj a.

A bér|eti díj a 672/2012. (Y . 30.\ szátmű' határozatbarl, még a f0I2. februfu 06-i Klisfa]'u Kft álta]'i

bittokbavétel idejét figyelembe véve a nyilvántaľtási éľték 100 7o-án került kiszámításra.

Az előterjesztésben lévő jelenlegi béľleti díj a22412012. (vII. 05) számri Kthatározat 8. a) pontja
éľtelmében az üres. legalább 12 hónapia nem hasznosított nett6 f5 MFt alatti helyiség esetén a
helyiség forgalmi értékének 70 7o-át figyelembe véve került me8állapításľa.

Jelen előterjesztésben a bérleti díj kiszámítá,sanáL a tevékenységváitozálsa miatt alacsonyabb szorzőt
használtunk.

A36763/0/N4f hĺsz-ú, 30 m2 alapteľtiletú, utcai bejáľatú, földszinti nem lakás célú helyiségnek az

Ingatlanvagyon-kataszterbeĺ nyilvántaľtott forgalmi étéke: 7.910.000'. Ft. A bérleti díj
megállapítáłsa a nyilvántaľtási érték 70 ?o-ánzk figyelembe vételével kerĺilt megől|apításra. A
helyiségben végeznikívánt tevékenységhez tartozó béľleti díj a nyilvántartási érték 6%o-ä', äZdZ,

27.685,. Ft/hó + Afa.

A 36763lO/N45 hrsz-ú' f6fił alapterületű helyiség .Ingatlanvagyon-katasztetben nyilvántartott

becsült foľgalmi értéke: 5.421.OOO,- Ft. Ebből a7,4 m, alapteľületĺĺ helyiség értéke 1.544.ó08'.

Ft. A béľleti díj megáIlapítőtsa a nyilvántartási érték 7}?o-ának figyelembe vételével keľüIt

megáilapításľa. A helyiségbeĺ végezni kívánt tevékenységhez tartozó bérleti díj a nyilvántatá,si
érték 6 7o-ä,, 3Z&Z a számított bérleti díj 5.406'. Ft'

Számitott bérleti díj összesen : 33.091.,. F.t/hó+Áfa

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cétjára szol'gálő helyiségek béľbeadásrának

feltételeiről szóló t7t2OO5. (IV. 20.) számú,Budapest Józsefváros Ônkormányzatirenđelet 2. $ (1) a

Kt. _ a ręndeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - onkormányzatibérbeadői
döntésľe a Váľosgazdálkodási és Pénzllgyi Bizottságot jogosítja fel. A kérelem elbíľálásakor a

bérleti díj megállapításaaľendelet 13. $ (1) bekezdése, és af24l2012. (vII. 05.) számi Képviselő-

testületi hatáĺozat szeľint töľténik. A 13. $ (1) bekezdése alapjźn, új béľbeadás esetén a helyiség

bérleti díjának mérték&ol a bér\ó kiválasztása során kell megállapodni. A f24ĺ20L2. (VII. 05.)

számli Képviselő-testtileti hatátozat7. pontja aIapján a helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen

határozat és a Kt. más határozata szeńnt aktua|izőÄt beköltözhető forgalmi &téke szolgál. A
Képviselő-testületi határozat II. fejezet 8.a.) pontj a érte|mébeÍI, a helyiségben végezni kívánt

tevekenység figyelembevételével t<jrténik a bérleti díj meghatźrozása, a szeszmentes vendéglátás

tevékenységhez taĺtozó szorzó 6 7o.

A Rendelet 11. $ (1) pontja értelmében a bérleti jogviszony időtartamfuól a béľlő kivá|asztása soľán

kell donteni. A I2. $ (1) pontja alapján a szerzódés źitalá,banhatfuozott időre hozható |étre, amely



Iegfeljebb 15 évig terjedő időtartamľa szólhat. A jogviszony idotartamának megállapításakor
figyelembe kell verľri a kére|mezo igényeit.

A Rendelet 13. $ (Z)bekezđése alapján ab&Iő a bérleti szeľződés megkötését mege|őzoen köteles a
béľbeadónak 3 havi bérleti díjnak megfelelő <isszeget óvadékként megfizetni, és a 15. $ (4)
bekezdés alapjan a bérleti szerzódéskozjegyzői okiratba foglalására kötelezett.

Szakmai iavaslat:

A Bizottság korábbi hatźľozatának megfelelően két a|tematívźlt teljesztünk aTiszte|t Bizottság elé
elfogadásra. Egyik szeľint a fenti címen lévő helyiség bérbeadásált az UNIos PEK Kft részére
szeszmentes vendég|átás cé|járahatározott időre, 2022. decembeľ 31. napjáig a számított béľleti
díj összegén, azaz 33.091'. F't/hó + Afa béľleti +közizemi- és külĺjn szo|gá|tatási díjak összegen
javasoljuk, a másik szerint ugyanezekkel a feltételekkel, de 5 éves, 2018. decembeľ 3l-ig teľjedő
időtartamĺa javasoIjuk a béľleti jogviszony létesítését, tekintettel arľa, hogy a kére|mező a
b éľbevétel cé|j át me gv áito ztatta.

Javasoljuk a fenti helyiség kéreLmező tészére töľténő bérbeadását 10 éves időtaĺtamĺa az eszkozoLt
beruházásokĺa tekintettel, mivel a helyiség bérbeadása hosszútávra bevételt jelent az onkormányzat
szátmźra, az Önkormányzatot teľhelo közös költség fizetési kötelezettséggel szemben. Amennyiben
a helyiség béľbeadásra keľül biztosított a helyiség folyamatos karbantartása. A három helyiség
közös közművei miatt az üzemeltetés a különbtjzőbérIők miatt sok súrlódásľa ad okot. Béľbeadás
esetén azonban mráľ két helyiségnek azonos lesz a bérlője. Javasoljuk a számított bérleti díjon
történő béľbeadást, mivel abérlő nem tett bérleti díj ajánlatot. Az onkotmányzatiHázkeze|ó lroda
véleményét fi gyel embe véve bérbeszámítást nem j avas lunk.

A helyiség bérbeadása pénzügyi f'edezetet nem igényel.

Fentiek alapjrín kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helység béńeadásával kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A'vá|tozat

A Váľos gazdálkodás i és P énzugyi Bízotts źłg rí gy dönt, hogy :

1.) hozzójđrul a Bud.apest vlil., 36763t0tV42 helyajzi számon nyilvántaĺtott, természetbeĺ a

Budapest YIII., Ullőĺ út k6lb.^szám a|att ta|á|ható, 30 m2 továbbá a36763tN4.5 hľsz-ú 26 Ił
alapterületú helyiségbő| 7,4m2 alapterüIetű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti

nem lakás celú łlelyiség bérbeađá,sźł,o, hatőłrozott időre, 2022. decembeľ,31. napjáig
szeszmentes vendégíataš cel1*a az Uniós Pék Kft tészére 33.091,. Ft/hó + Áfa béľletĺ +
kozuzemi- és külön szolgáitatási díjak összegen.

2.) a bér1eti szerződés megk<itésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás

céIjfua szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIő I7l2005. (IV. f0.) szálmil

Buäapest lőžsefvárosĺ onľo'*źnyzatírendelet 13. $ (2) bekezdése alapjáĺ 3 havi bruttó bérleti

díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. $ (4) bekezdése alapján a bérleti szeruođés

kozjegyzőí okiratba foglalását vállalj a a kére|mezó.

vagy

B vá|tozat



. . év. (...hó....nap). szátmú' Váľos gazdálkodási és Pénzügyi B izottság i hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hoz'z'lijórul a Bud.apest YIII., 36763l0lV42 he|yrajzí számon nyilvántartott, természetbeĺ a
Budapest VIII., Üllĺĺ ĺt 1r6!b. szám a|att talźiható, 30 m2 tovźbbi a 36763tN45 hĺsz-ú 26 fiŕ
alapteľtiletú helyiségbő| 7,4m2 alapteľületú, tires, ĺĺnkormanyzati tulajdonú, utcai, földszinti
nem lakás célú helyiség bérbeadásahoz határozott időre, 2018. decembeľ,3ĺ.. napjáĺg
szeszmentes vendég|átás cé|játa az Uĺíős Pék Kft tészéte 33.091,. Ft/hó + Afa bérleti +
kozizemi- és külön szolgá|tatálsi díjak összegen.

2.) a bérleti szeruőđés megk<itésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás
cé|jára szolgáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIő Í7l?005. (IV. 20.) számlj'
Budapest Józsefváľosi onkoľmányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. š (4) bekezdése alapján a bérleti szerzőđés
kozjegyzői okiratba foglalását vállalj a a kérelmező.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. fębruár 25.
A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A Iakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, f0I3. februfu If.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
llgyvezeto igazgatő
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