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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3. március 04-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keľĺĺlet, Népszínház ll. 34. szálm alatti iiľes, önkoľmányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség béľbeadásáľa

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezetó igazgatő
Készítette: Balogh Erika refeľens
A napirendet nyilvános ülésen |ehet targyalni
A döntés e l fo gadásáh o z e gy szeríi szav azattöbbs é g s zü ks é ge s

Tĺsztelt Bizottság!

Az Önkoľmźnyzat tu|ajdonát képezi a Budapest VIII., 34772l0lV7 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Népszínház u. 34. szám a|atti,35 m2 alaptertilettĺ, utcai bejáratű,
ftldszinti nem lakás célú helyiség.
A he lyi s é g az ingat|an-ny i|v ántartźtsban ĺĺzlet beso ro l ás ú.

A Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiHźakeze|o Iľodája a helyiséget fO|2' oktőber |f-én vette biľtokba. A
biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeriĺt a fenti helyiség teljes felújításra szorul, jelenleg
kereskedelmi tevékenységvégzésére nem, csak rakttlrozásra alkalmas rendeltetésszerúhaszná|atra.

l.) A SARY-KA Kft. (székhely: l081 Budapest, Népszínházu.43.; cégsegyzékszám:01-09-961957;
képviselo: Sary Eddine Adnan Madmoud) kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség
élelmiszer jellegű vegyes keľeskedelmi üzlet (szeszárusítása nélkiil) cé|jźra töľténő bérbevétele
kapcsán. A kérelemhez csatolásľa került a Cégkivonat.

Bérleti díj ajźn|ata:2o.0oo,- Ft/hó + Áfa.

A Kisfalu Kft Díjbeszedési Csoportjának nyi|vántartátsa szerint a SARY-KA Kft-nek 20|3. január
31. napjáig a Budapest VIII., Népszínhĺáz u. 45. szám a|atti onkormányzati tulajdonú
helyiségbérleményéľe nincs béľleti,kozuzemi- és különszo|géůtatási dijhtttratéka,

2.) A PACO Bt. (székhely: 1084 Budapest, Auróra u. |4.fszt.f.; cégjegyzékszám:0|-06-729194;
képviselő: Maksne Beatrix vezető tisztségviselő) szintén kéľelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a
fenti helyiség hasznźit műszaki cikkek kiskeľeskedelme (iizlet) cé|jára töľténő bérbevételéľe
kapcsán. Vállalja a helyiség saját költségen töľténő felújítását, kéri ehhez az onkoľmányzat
tulajdonosi hozzźĄátru|źsát, tekintette| arra, hogy a későbbiekben meg kívánja vásáľolni és a
felújítas költségeinek beszźtmitását kérné a vételarba. Továbbá kéri a felújÍt{ĺs 3 hónapos
idótartamára a bérleti díj 50%-os csökkentését is. A felújítás végeztéve| vá||a|ja, hogy a bérleti
díjat 1 évre előre egy összegben megfizeti. A kérelemhez csatolásľa keľült a Cégkivonat és az
Aláírási Címpéldány.

Bérleti dij aján|ata:30.000,- Fťhó + Áfa.

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy a kérelmezők a nemzeti vagyonról sző|ő2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szervezetnek minősülnek.

A vízőrás helyiség uttn az onkormányzat közös költség és célbefizetési (vége: 20|6.|2.31.)
kötelezettsége összesen: 7.035.- Ft/hó.



A 34772lolA/7 hrsz-il, 35 mf a|apteľtiletú, utcai bejáľatú, füldszinti nem lakás célú helyiségnek az
Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartottbecsült éľtéke: 5.670.000'- Ft. A bérleti díj megállapitásaa
nyilvántaľtasi éľték I00 %o-ának figyelembe vételével keri'ilt megállapítłĺsra.

A SARY-KA Kft. kérelmező esetében helyiségben végezni kívánt tevékenységhez (élelmiszer jellegű
vegyes keľeskedelmi uz|et szeszáľusítása nélkül) tartoző bérleti dij szorző 6 Yo, azaz a számítotĹbérleti
díj összege 28.350.- Ft/hó + Áfa.

A PACO Bt. kérelmező esetében helyiségben végezni kívánt tevékenységhez (kereskedelem) tartozó
bérleti dij szorző 80Á, azaz a sztmított bérleti díj összege 37.800.- Ft/hó + Afa.

Az onkormźnyzat tu|ajdonában álló nem |akás cé|jźra szo\gźt|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 17ĺ2005. (rV. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rendelet 2. $ (l) a Kt. - a
rendeletben meghatározott feladat és hataskör megosztás szerint - önkoľmányzatibérbeadói döntésľe
a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot jogosítja fel. A Rendelet 4. $ (2) bekezdése szerint bérbe
adható a helyiségben folýatni kívánt tevékenység cé|jáĺa źúlapotétnźů fogva hasznáihatat|an helyiség is,
ha a rendeltetésszerű hasznźiatra való alkalmassá tételét a bérlő vá||a|ja.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szó|ó
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér osszegében
szabadon állapodnak meg.
A kérelem elbíľálásakor a bérleti díj megállapításaa Rendelet 13. $ (l) bekezdése, és a Képviselő-
testtilet 224/20If . (VII. 05.) szttműhatérozata szerint történik. A Rendelet 13. s (1) bekezdése a|apján,
új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékérő| a bérlo kivá|asztźsa során kell megállapodni.
A Képviselő-testtileti határozatII. fejezet 7. pontja ételmében a helyiségbér a|apjźlu| a helyiségeknek
a jelen határozat és a Kt. mźs határozata szerint aktualrizá|t beköltözhető forgalmi éľték szolgál. A
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevéte|ével történik a bérleti díjak meghatározása,
amely a|apjttn a tevékenységekhez tartoző szorzó (élelmiszer jellegű vegyes kereskedelmi uzlet
szeszárusítźtsa nélkül) 6 %o és (használt műszaki cikkek kiskeľeskedelme, üzlet) 8%.

Képviselő-testtileti hatétrozat 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a szttmitott bérleti díj csupán
irányadóként funkcionál, a bérleti dij az a méľték, amelyľől a bérlővel megállapodás köthető.

A 15. pont b) alpontja éľtelmében a helyiségbér átmeneti időszak'ra csökkenthető a helyiség źta|akítźsa
vagy felújítása miatt.

A Rendelet 13. $ (2) bekezdés a|apján a béľlő a béľleti szerződés megkotését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, és a 15. $ (a)
bekezdése a|apján akozjegyző előtt töľténő egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírását irja
elő.

A Rendelet 7. $ c.) pontja a|apjttn versenyeztetésen lehet béľbeadni a helyiséget,ha ,,adott helyiségľe 3
hónapon belül t<jbb béľbevételi szźtndék került benýjtásľa, és a bérbevétę|i szźndéknyilatkozatok
közül nem válasnhatő ki egyéľtelműen a legelőnyösebb aján|at. Ez esetben a|ka|mazhatő a
meghívásos versenyeztetés.,,

A 1512005. (rV. 20.) sztĺmű, az onkoľmányzattu|ajdonában álló nem laĺás céljaľa szolgáló helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati ľendelet 15. $ (5) bekezdése a|apján ,,Azok a
munkálatok vehetők figyelembe a bérlő javára értéknövelő beruházásként, amelyeket a bér|ő _ a
bérbeadóval munkálatok elvégzése előtt toľtént megállapodás vagy a bérbeadó engedélye a|apjźn, a
szükséges hatósági és más engedélyek biľtokában _ a helyiség közművesítése, romos vagy pincei
helyiség helyreállítása, üzlethelyiség helyreźi|itása, üzlethelyiséggé (étteremmé, miĺhellyé) való
kialakítsa, a helyiség alapeľületének építés útján való növelése, vizsblokk kialakítása vagy számuk
nĺjvelése érdekében mint építési, szeľlési munkákat végzett.,, A Rendelet 15. s (9) bekezdése a|apjźn
..Nem vehętők figyelembe a bérlő javźtra azok a munkálatok sem, amelyeket a bérlő azértvégzett e|,

hgy a helyiséget az abban folytatni kívánt tevékenysésének gyakor|ásához szükséges módon
kialakítsa' felszere|je, illetőleg berendezze.,,



Szakmai iavaslat:

Nem iavasoliuk a fenti címen lévó helyiség bérbeadását a SARY-KA Kft. ľészére, az źůta|a ajánlott
20.000'- x.t/hó + Afa béľleti díj + ktizĺizemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadasát a PACO Bt. részére 2018. december 31. napjáig
hatźrozott időre, haszná|t miĺszaki cikkek kiskereskedelme (üzlet) cé|jźtra. Javasoljuk a
határozathozatalt követő 3 hónapra a bérleti díj l5.000,- Fťhó + Afa összegen töľténő megái|apitását a
saj át koltségen történő felúj ításra tek i ntettel.

A bérleti díj összege így a következőképpen alakul: az e|so három hónapban 15.000,- Ft/hó + Áfa
béľleti díj + ktizĺizemi és kĺiltinszolgáltatási díjak összeg, majd a negyedik hónaptól 30.000'- Ft/hó
+ łfa bérleti díj + kiizüzemi és kĺĺlönszolgáltatási díjak összegre módosul.

Nem javasoljuk a bérleti díj 1 éves összegének előre töľténő megťlzetésének kikötését, mivel a20|3.
évi infláció összegét nem ismeľjük még, így nem tudjuk a pontos havi bérleti díj előíľás összegét
megmondani a 2014. évre.

Javasoliuk továbbá,hogy az Önkormányzat adja meg a hozzźýźtu|ást a helyiség felújításához, ame|y

költségeinek _ a késobbi esetleges megvásáľlás során a - vételárba töľténő beszámításához a bérlőnek
a munkálatok megkezdését megelőzően a beszámítandó munkákkal és a költségekkel kapcsolatban,
meg kell kérnie azonkoľmányzathozzttjttrulását, és megállapodást kell kötnie az onkormányzatta|.

Javasoljuk a béľbeadást, mivel a helyiség minél előbbi béľbeadásából befolyó bérleti díj bevétel
fedezné az Önkormányzat közös kĺjltségfizetési kötelezettségét, és azon felül plusz bevétel is
keletkezne, tovź.ŕ,bá a helyiséget a béľlő saját költségén felújída, és az értéV,łlövelő beľuhźntssa| növeli
az önkormányzati tulajdon értékét.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fędezetet nem igényel.

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

Hatáłrozati javas|at

év. (...hó....nap)' száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy:

|.) nem idľul hozłź a Budapest vII.,34772l0lN7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a

Budapest VIII., Népszinhźz u. 34. szźtm a|att ta|á|hatô, 35 m, alapterĺilehĺ, üres, onkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratú ťoldszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásĺához a SARY-KA Kft.
részére.

2) hozzúiórul a Budapest VIII., 3477fl0lĘl7 he|yrajzi szám^on nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest VIII., Népszínhźn u. 34. szám a|att ta|á|hatő, 35 m, alapterülettĺ, üľes, önkormźtnyzati
tulajdonú, utcai bejáľatú ťolđszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásához a PACO Bt.
részére, hatźrozott időre 2018. december 3I. napjźig hasznźńt műszaki cikkek kiskereskedelmi
üzlete cé|jfua. A béľleti díj összege az e|só háiórľrhónapban 15.000,- Ft/hó + Áfa béľleti +
köziizemi- és kĹilönszolgáltatĺási díjak ĺisszegen keľül megá||apitźtsra a helyiség felújítására
tekintettel, majd a negyedik hónaptól 30.000,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi- és

különszolgá|tatasi díjak összegre emelkędik'

3.) hozzlźilźľul a Budapest VIIJ, 3477fl0lAĺ7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Népszinhtz u. 34, szám a|att ta|źihatő, 35 m, a|apteriiletű, onkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratu ťoldszinti nem lakás célú iizlethelyiség PACO Bt. által saját kĺiltségen
történő felújításához. A beruhánźsok _ későbbi adásvételi ügylet esetén - vételárban toľténő
érvényesítése érdekében béľlőnek a munkálatok megkezdése előtt, a jelenleg hatá|yos, az
Önkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésérő| szőlő
|512005, (tV. 20.) számű onkoľmányzati ľendelet a|Ąźln, _ az e|végzendó munkálatok és



költségei tekintetében, az onkormźnyzathozzájźľĺu|źsát kell kéľnie, és megállapodást kell kötnie,
amely soľán a beszámítás bérleti díjban történő e|számo|tsźra nincs lehetőség'

4.) a bérleti szerződés megkötésének további feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/f005. (rV. 20.) számtl
Budapest Józsefuárosi Önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, és a 15' $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l alás i ny i|atkozat a|tńr źstú v á||a|ja a le endo bérl ő'

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20|3. március 1 1.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság szélęs kciľét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2013. február 25.

hirdetótáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
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