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ELŐTERIESZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. június 10-i üléséľe

Táľgy: Pľodromidisz Nĺkosz egyéni vállalkozó és Németh Beľnadett egyéni vállalkozó
béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľület, Rákóczi űt 27tB. saám alattĺ ĺiľes
önkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezeto igazgató
Készítette: Batogh Erika Kisfalu Kft referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet Lárgyalni
A dö ntés elfo gadásáh oz e gy szeríi szav azattöbb ség s züksége s

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bĺzottság!

A Tisztelt Bizottság döntése azéľt fontos az e|óterjesztés tárgyában, mivel az üres helyiség bérbeadása
az onkoľmányzat számőtta bevételi forrást jelent. Erľe tekintettel az a|ábbiakat terjesztjük elő.

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol
szó|ó l7lf005. (IV. 20.) számú, Budapest Józsefváľos Önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rende|etben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _
önkormányzati bérbeadói dontésľe aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Buđapest VIII., 36437t9tN3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Rákóczi űt 27ĺB. szám a|atti,96mz alapterületĺĺ, utcai, földszinti
bejáĺatú' nem lakás céhi helyiség, amely az ingat|an-ny1|vántartálsban iizlet besorolású.

A Kisfalu Kft. onkormá'nyzati Házkeze!ó hodája a helyiséget 2OIf. má,jus 25-én vette birtokba. A
bittokbavételi jegyzőkcinyv tanúsága szerint a helyiség źt||apota megfelelő, rendeltetésszenĺ
haszná|atra alkalmas.

A fenti címen lévő helyiségľe két béľbevételi kérelem érkezett be a Kisfalu Kft-hez, ezért írásban
felhívtuk akére|mezóket, hogy tegyenek bérleti díj ajánlatot.

1. Prodromidisz Nikosz egyéni vái|a|koző (vállalkozói igazolvány száma: ES-482350; székhely: l106
Budapest, Hárslevelű v 2L.) bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség
vendéglátás (szeszesital árusítása nélkül) cé|jára történő bérbevétele kapcsán. Bérleti díj aján|ata:
150.ooo,- Ft/hó + Áfa.

2. Németh Bernadett egyéni vál|a|kozó (nyilvántartási száma: 31796498: székhely: 1192 Budapest,
Dobó Katica u. 65. I. 10.) bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség
cukrászda (fagylalt, sĹitemény) (szeszesital iáľusítása nélkül) cé|jára torténő bérbevétele kapcsán.
Bérleti díj aján|ata:100.000,- Ft/hó + Áfa.

A vízóra nélkĺili helyiség után aZ onkoľmányzat közös költségfizetési köte|ezettsége:
18.39ó.. Ft/hó + Áfa.

A Grifton Property Kft' 2013. ápľilis I9-én készített értékbecslése szerint 36437l8/N3 hrsz-ú, 96 mz

alapterületű, utcai bejfuatú, földszinti nem lakás célú helyiség forgalmi értéke: 24.200.000'. Ft. A
2f4l2oI2. (VII. 05.) számĹĺ Képviselő-testület hatiározatának II. fejezet 8. a.) pontja értelmében a nettó

25ti{ Ft éĺték a|atti helyiség esetén a bérleti díjat az üres, legalább 12 hónapja nem hasznosított
helyiség Ápe nelnili forgalmi értékének 7O %o-á,talapul véve kell meghatározni.

A szeszmentes vendéglátás tevékenységhez tartozó bérleti díj szorzó 6 vo, Zzaz a számított béľleti díj
összege 84.700.. Ft/hó + Afa.



Amennyiben a helyiség megüresedésétől számított egy év nem telt volna e|, aszámított bérleti díj a fél
éven túl üres helyiségek esetében a forgalmi érték 80 vo-átfigye|embe véÝe, a béľleti díj osszegě 6 vo-
kal számolva 96.800,- Ft/hó + Afa.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi Lxxvm. 6rvény 38. $ (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér osszegében
szabadon állapodnak meg.

A kérę|ęm elhíľálásakoľ a héľIeti clíj megállapítáĺsa a Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a Képviselő-
testület (továbbiakban: Képviselő-testületi határozat) 2f4lf0If. (VII. 05.) számú' határozata szerint
történik. A Rendelet 7. $ (1) c.) bekezdése szerint a helyiséget csak versenyeztetés alapján lehet bérbe
adni, ha az adott helyiségľe 3 hónapon belül több bérbevételi szándék került benyújtásra, és a
bérbevételi szándéknyilatkozatok kcizül nem váÄasztható ki egyértelműen a legelőnyösebb ajánlat. A
Rendelet 13. š (1) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bérlő
kiválasztása soľán kell megállapodni. A Képviselő-testtilet határozatának II. fejezet 7' pontja
értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint
aktua|izáit bekö ltözhető forgal mi érték s zol gál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása,
amely alapján a tevékenységheztartozó szorzó 6 vo

Képviselő-testületi hatáttozat 9. pontja rigy rendelkezik, hogy a számított bérleti díj csupán
irányadóként funkcionál, a bérleti díj az améľték, amelyről a bérlővel megállapodás köthető.

A Rendelet 13. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
koteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti ddnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a 15. $ (4)bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áími.

Szakmai iavaslnt:

Nem iavasoliuk a nyilvános páiyázat kiírásźłt, mivel a beadott bérleti díj ajánlatok alapján
egyértelműen kiválaszthatő az Önkormányzat számátaelőnyösebb bérleti díj bevételt aján|ő szeméIye.

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Pľodromidisz Nikosz egyéni váil'a|koző részérę
szeszmentes vendéglátás cé|jára, határozott időre 2018. december 3l-ig, a kérelmében szereplo
150.000.. Ft/hó + Afa béľleti + kcizüzemi- és kĹilon szolgáltatási díjak összegen.

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére a béľbeadását, mivel a helyiség már I éve üresen áll, a

minél előbb béľbe adott helyiségre befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat kcizös költség fizetési
terhét, továhbá azon feltil plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja béľbe a helyiséget az
onkormányzat,kiadásként havonta továbbra is közös költség fizetési kcĺtęlezettsége keletkezik.

Nem iavasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását Németh Bernadett egyéni vá|lalkozó részére,
tekintettel arľa, hogy a másik kérelmező magasabb bérleti díj ajánlatot tett, amęly az tnkormányzat
számára előnyösebb és a számított bérleti díj összeget is jóval meghaladja.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apjá,n kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú Yálrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy:

I.) nem iĺirul hozzó a Budapest vru., 36437l8lV3 he|yrajzi számon nyilvántartott' természetben a

Budapest vI[., Rákóczĺ últ 27ĺB. szám a|att ta|áÄhatő, 96 m, alapterületű, üres, ĺinkormányzati
tulajdonrí, utcai, fĺjldszinti bejárat(l nem lakás cé|il iz|ethelyiség bérbeadásához, Németh
Bernadett egyéni v á||a|koző részére.



f.) hozzĺijĺirul a Budapest VI[., 36437l8ĺN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Rákóczi űú nB. sám alatt tz|áiható, 96 mz alapterületiĺ, üres, onkormányzati
tulajdonú, utcai, fcjldszinti bejáľatú nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásáhozhatfuozott időre
2018. december 31-ig, Pro,dromidisz Nikosz egyéni váů|a|kozó részére, szeszmentes vendégláuás
cé|jára,l.50.000'. Ft/hó + Afa bérletĺ + közĹizemi- és ktilön szolgáltatási díjak <lsszegen.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában ái|ó nem lakás
cé|já,ra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l20O5. (IV. 20.) számű Budapest
Józsefváľosi Önkormányzati ľendelet 13' $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megtelelo
óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|ott egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|á'ír ását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. június 17.
A dontés végrehajtásátvégző szprvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kcirét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 2013. május 30.

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgató
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