
Budapest Főváros VIII. kerĹiletlőzsefufuos onkormányzat Képviselő-testĺiletének
Y ätosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága

Előteľj esztő : Kisfalu Kft napirend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságz0l3. március 4-i ülésére

Tárgy: Somogyi n-ľnnľo Kft. béľbevételĺ kéľelme a Budapest VIII. Jĺózsef kľt. 9.
(Somogyi B. u. 8.) szám alatti ĺiľes önkoľmányzatĺ tulajdonú helyĺség
vonatkozásában

Eloterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető igazgatő
Készítette: KubátSándornéreferens
A napirendet nyilvános tilésen lehet tárgyalni
A döntés el fo gad ás áh o z e gy szera szav azaÍÍobb s é g sziiks é ge s

Tĺsztelt Bizottság!

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 36410/0ĺN9 helyrajzi számon
nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., József krt. 9. (bejárat a Somogyi B. u. 8.
felől) szám a|atti,69 m2 alapterületű, utcai bejárati, ťoldszinti nem lakás célú helýség, amely
az ingatlan-ný lvántartásb an e gyéb h el ý s é g b esoro l ású.

A Kisfalu Kft onkoľmányzatiHtzkeze|ő Irodája a helýséget 2OI3. január f3-źn birtokba
vette. A bérlő, a Kft. ügyvezetője és tulajdonosa elhuný, a helýséget az ĺjroköse adta le.

A Somogyĺ É.TREND Kft (székhely: 1131 Budapest, Szomszéd u. 22., Cg 01-09-982095,
képviselője: Kis Pál) bérbevételi kérelmet nýjtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség
melegkonyhás vendéglátás (szeszesital árusítással) céljára töľténő bérbevétele kapcsán, amely
megegyezik az e|ozo bérlő tevékenységével. A kérelemhez becsato|ta a Kft cégkivonatát, a
képviseletre jogosulta|áirźsicimpéIdálnyált.

A benyújtott iratok a|apjźn, valamint akérę|mezó nyilatkozata a|apján megállapíthatő,hogy a
Kft. a nemzeti vagyonĺól szőLő 2011. évi CXCU. t<irvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint
átláthatő szew ezetnek minő siil.

A kérelem bérleti dij ajáĺIatot nem tarta|mazott.

A vizőra nélktili helýség után az onkormányzat közös k<iltségfizetési kötelezettsége:
19.665.. Ft/hó + Áfa.

Az Avant.Immo Kft. által 20|2. január 31-én készített, Gódoľ Lász|ő ingatlanforgalmi
szakértő á|ta| 2OI3. február 11-én akfua|iztl|t értékbęcslés a 364I0lOlN9 |lrsz-ű, 69m2
alapteľĹiletű, utcai bejáratű, fijldszinti nem lakás célú helýség forgalmi értéke:
14.910.000,. Ft. A bérleti díj megállapitása a nýlvántartási érték |00 o/o.ának figyelembe
vételével kerĹilt megái|apításra. A helýségbenvégeznikívánt tevékenységheztartozó bérleti
dij szorző 12 oÁ, azaz a számított bérleti díj összege: 149.100,- Ft/hó + Afa.

A Tisztelt Bizottság 2013. február 25-i ülésén tfugya|ta a fenti kérelmet, amely során
tájékoztatást kért a korábbi bét|o tita| ťtzetett legutolsó bérleti díjról. A korábbi bér|ő a Napra-
4-Go Kft. ugyvezetője Forgó Feľenc 2012. március |4-én kotött bérleti szerzőđést. A bérleti
szetzođést étkeztetés, alkoholfogyasztássa| engeđéIyezett vendéglátas cé|jára vette béľbe'



149.100,- Ft/hó + Afa bérleti díjon. A becsatolt halotti bizonýtvány szeľint Forgó Feľenc a
tźlrsaság ugyv ezetóje és tulaj domosa elhuný.

Az onkorményzat tulajdonában álló nem lakás céljára szoIgá|ő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 17l2OO5. (IV. 20.) szźlmtł Budapest Józsefuáros onkormányzatircnde|et2.
$ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskĺir megosztás szerint -
önkoľmányzati bérbeađói d<intésre aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel.
A lakások és helýségek béľletéľe, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helýségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A kéľelem elbírálásakor a bérleti díj megál|apítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő.testtilet 22412012. (VII. 05.) száműhatározata szerint torténik. A Rendelet l3. $ (1)

bekezdése a|apjźn iĄ bérbeadás esetén a helyiség bérleti đíjźnak méľtékéről a bér|ő
kiválasztása során kell megállapodni. A Képviselő-testĺilet határozatáĺak II. fejezet 7. pontja
értelmében a helýségbér a|apjhi a helýségeknek a jelen hatźtrozat és a Kt. más hatátozata
szerint akfia|izźit bekĺiltözhető forgalmi éľték szolgál. A Képviselő-testíilethatározatának II.

fejezet 8..a.) pontja értelmében a nettó 25M Ft érték alatti helýség esetén a bérleti dijat a
helyiség Afa nélküli beköltözhető forgalmi értékénęk I00 %-át alapul véve kęll meghatározni.

A helýségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj
meghatźrozása, amely a|apján a melegkonyhás vendéglátói (szeszesital árusítással)
tevékenysé ghez tartoző szorző Í2 %.

A Rendelet 13. $ (2) bekezđés alapján a leendő bérlő a béľleti szeruódés megkötését
megelozően kötelęs a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő iisszeget óvadékként
megfizetni, valamint a 15. $ (4) bekezdés a|apján kijzjegyző előtt egyoldalú
kötel ez etts égvál l al ási nýIatko zat aláirni.

Szakmai iavaslat:

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadásźń a Somogyĺ n.ľnnNo Kft részére,
melegkonyhás vendéglátás cé|jfua,határozott idore 2018. decembeľ 3l-ig, 149.100'. Ftlhő +

Áfa béľleti ł kłlzizemi- és kíilön szolgá|tatási díjak összegen.

Javasoljuk a fenti helyiség kére|mező tészére történő bérbeadását, mert az igy befolyó bérleti
ďíj fedezi az onkormányzat kĺjzös költség ťlzetési te.ĺhét' továbbá azon felülplusz bevételt is
jelent. Amennýben nem adja bérbe a helýséget az onkormźlĺyzat, kiadásként havonta közös
költség fizetési kötelezettsége keletkezik.

A helýség bérbeadása pénzigý fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en.

IJ.atározatijavaslat

év. (...hó....nap). számuYárosgazdálkodási és Pénztigý Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt, hogy:

7.) hozzŁiárul a Budapest VIII., 36410l0/N9 helyrajzí számon nýlvántartott, természetben a
Budapest vlil., József kľt. 9. (bejáľat a Somogyi B. u. 8. felő|) szźml alatt ta|á|hatő,



69 m2 alapteľĹiletrĺ, tiľes, önkormĺínyzati tulajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú
helýség bérbeadásához határozott időľe 2OI8. december 3l-ig, a Somogyi É.ľnrľo
I(Ítrészérę, melegkonyhás vendég|źttás (szeszesital árusítással) céIjára,149.100'. Ft/hó +

Áfa béľletĺ łkozuzemi. és kĺilön szo\gtltatási díjak összegen.

2.) abér\eti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |7/2005. (IV. 20.)

számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelo óvadék megf,rzetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése aIap1án

közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźĺI|alási nyilatkozat aláftását váIIa\a a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. máľcius 11.

A dĺjntés végrehajtásátvégző szeruezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles k<jľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététę| mőđjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013, február 25.

honlapon

Tisztelęttel:

Kovács Ottĺó
igyvezeto igazgatő
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