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Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének
Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 498|2013. (V. 06.) számú határozatátban hozzá'járult a
Budapest vlil., 35696l0IN49 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
Pľáteľ u. 30.32. szátm a|att található, 42 m2 alapterületű, üľes, önkormányzati tulajdonú, utcai,
földszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásáhozhatźrozott időre 2018. decembeľ 31. napjáig a
PRT START Kft. tészére, tľafik, dohányáru kiskereskedelem (szeszesital árusítása nélkül) cé|jára,
39.648,. Ft/łró +,ifa béľletĺ + kozüzemi- és kĹilön szolgáltatási díjak összegen. A bérleti szerződés
2013. május ID-én aláírásra és május L4-énkozjegyzői okiratba foglalásra került.

A bérleti szeruődés megkotésekor a PRT START Kft 151.059,. Ft óvadékotfizetett.

Az ingatlan-nyilvántarLás adatai szerint üzlet besorolású.

A PRT START Kft (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 83.; Cg: 01-09-96fo06; képviseli: Deák
Zsolt ügyvezetó és Sári Éva ügyvezető) és a PRÁTER PRo Bt. (székhely: 2000 Komárom, Máľtírok
útja 64.; Cg: 11-06-010822; képviseli: Sári Éva ügyvezető) kozĺis kérelmet nyújtottak be a Kisfalu
Kft-hez a fenti helyiségben bérlőtársi jogviszony létesítésének engedé|yezese kapcsán, továtbbá

kérelmezik a tevékenységi kör kibővítését raktározás céllal. A Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium által
kiíľt konces sziós pályázai nyenese és a koncessziós jog tulajdonosa Sári Éva. A Tisztelt Bizottság á|ta|

fOI3. má.jus 6-án tfugya|t és 498lf0Í3. (V. 06.) szátmú, hatfuozatálban elfogadott kérelemben trafik,
dohányáru nyitásra eredetileg a PRT START Kft jelezte bérbevételi szźndékát, de mivel ezen

tevékenységet csak egyéni vá,||a|koző, vagy betéti társaság végezheti, betéti társaság a|apítása vá|t

szĺikségéssě akére|měző részére.A trafikárusítási tevékenységet a pnÁľBR PRo Bt végzi.

Kéľelmükben|eírtátk, tudomással bírnak arľól, hogy a tulajdonos onkoľmányzathozzájárulása esetén a
jogaik és kötelezettségeik egyenlők. Kérik a bérlőtársi jogviszony engedé|yezését, mert így a bérleti
-oĺ; 

tĺzetese kĺinnyebbé válik. A kéľelemhez becsatolásra keľült a pnÁľBR PRo Bt cégkivonata,

valamint a képviselő a|áítási címpéldánya.

A kérelemben nem jelcĺltek meg új bérleti díj ajánlatot'

A Cégnyilvántartásban szeľeplő adatok alapján megállapítható, hogy a PRT START Kft és a
PRÁTER PRo Bt a nęmzeti vagyonról szó|ő foII. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja

szerint átl.áttható szer v ezetnek minő sül.

A bérlő PRT START Kft által jelenle gfizetettbérleti díj: 39.648,. Ft/hó + Áfa, amely a2013, május

10-én kötott bérleti szerződés a|apjáĺ 2013. június 01-től válik esedékessé.

A fenti vízóra nélktili helyiségre az onkormányzat uzemeltetési kĺiltségfizetési kötelezettsége: 8.988'.

Ft/hó.

A35696/0/N49 |lĺsz-ú, 4f m2 alaptertiletű, utcai bejáĺatű, földszinti nem lakás célú helyiség Ingatlan-

vagyonkataszterben nyilvántartott becsült éltéke: 8.496.000,. Ft. A bérleti díj megállapítása az



aktuális forgalmi érték 100%-nak figyelembevételével keľül megá||apítźtsra. A helyiségben végezni
kívánt tevékenységheztarÍoző bérleti díj szorző 8%o, azaz a számított bérleti díj ĺisszege 56.640.-
FťhĺĎ + Afa.

A számított bérleti díj összege azértmagasabb, mint a május 6-i előterjesztésben, mert a bérbeadáskor
a helyiség már több, mint egy éve üres vo|t, és a képviselő.testtileti hatérozat rendelkezése értelmében
a bérleti díjat70 o/o-os csökkentő szorzőval ke||ett számolni.

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 1712005. (rV. 20,) számű ĺinkormányzati rendelet 2. $ (1) a Képviselő-testtilet _ a ľendeletben
meghatźrozott feladat- és hatáskör megosztás szerint - onkormányzati bérbeadói döntésre a
Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel. A Rendelet 9.$ (2) bekezdése értelmében
máľ fennál|ó szerzódés esetén a bérlőtársi jogviszony létesítésnek feltétele, hory erľől a leendő
bérlőtársak megállapodjanak és a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság engedélý adjon a
szerződés módosításáľa. Máľ fennáL|ó szetződés esetén a bérlőtársi jogviszony létesítése a bérleti
szer ződés módosításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A Rendelet ff.s Q) bekezdése értelmében a szerzódés módosítĺásáról való bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető. Kiilönösen _ de nem kiz'źrő|ag_ a bérlőnek vállalnia kell, hogy:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti azi$onnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerződés nem tarta|mazi|yen kikötést, a bérleti díjat a jövőben, évente január l-jétő| a KSH
á|ta| aze|óző évre vonatkozón közzétett fogyasztói árindex ménékével növelve ťlzetimeg,
c) a béľlő vá|lalja a 15. $ (4)bekezdésben foglalt közjegyzoi okirat a|áúrásźt amennyiben az abér|eti
jogviszony létrej öttének feltételeként e|óírt,
d) a bérlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzően köteles megťlzetni a l3.$ (2)bekezdés szerinti
óvadékfeltoltést.

A kérelem elbírálásakor a bérleti dij megállapitása a ľendelet 17. $ (1) bekezdése és a Képvise|ő-
testület 22412012. (VII. 05.) száműhatźlrozata szerint történik. A Képviselő-testület batźtrozatánakII.
fejezet 7. pontja éľtelmében ,,A helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. más
hatźlrozata szerint a|<nn|izá|t forgalmi énék szo|gźl|." A helyiségben végezni kívánt tevékenység
Íigyelembe vételével töľténik a bérleti díj meghattrozása, amely a|apjźtn trafik, dohányáru
kiskeręskedelem (szeszesital árusíĺása nélkül) ésra|<tátozáts tevékenységheztartoző dijszorző:8%o

Szakmai iavaslat:

Javasoljuk a PRT START Kft bérlő által bérelt fenti címen lévő utcai bejźyatű, fijldszinti 42mf
alapterülettĺ helyiség tekintetében a béľlőtársi jogviszony engedé|yezését PRATER PRo Bt-vel' a
jelen|egi, 39.648,- Ft/hó + Áfa béľleti-, közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak megállapítrísával,
továbbájavasoljuk a tevékenységi köľ kibővítésének engedélyezését ra|<tźrozäs céllal.

Javasoljuk a 498/2013. (V. 06.) szttmű határozatban megállapított bérleti díj megfartását, mert egy
havi bérleti jogviszony után a jelenlegi szátmitott béľleti díj megállapitása aránýalan növekedést
jelentene.

A bérlőtársi jogviszony létesítésének engedélyezésével a bérleti díj fizetése folyamatos marad, és az
így befolyó bérleti díj összege fedezi az tinkormányzatot teľhelő közös költség fizetési teľhét.

A bérlőtársi jogviszony létesítése pénzugyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség vonatkoztsźlban a béľlőtársi
jogviszony létesítésével kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hatńľozati javaslat

.........év. (...hó....nap) száműYáłrosgazdállkodási és Pénziigyi Bizottságihatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
l. engedélyezi a Budapest VIII., Práteľ u. 30-32. szám a|atti' 35696/0/N49ltsz-ű, utcai bejáratli,

füIdszinti, 42 mf alapterületiĺ nem lakás célú helyiségre bérlőĹírsi jogviszony létesítését a PRT
START Kft bérlő és a PRÁTER PRo Bt között, 39,648,- Ft/hó + Afa béľleti-, közüzemi és



külon szo|gáitatási díjak osszegen raktározás, valamint trafik, dohányáľu kiskeľeskedelem
(szeszesital árusítása nélktil) cé|jára.

f. a bérleti szerzłĺdés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľól szóló I7lf005, (rV. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelętff, g (2) d) pontja értelmében a leendő bérlőtáľsak a bérleti
szerződés megkötését megelőzően kotelesek megfizetni a 13.$ (2) bekezdés szerinti
óvadékfeltöltést, valamint a f2. $ (2) c) pontja alapján kozjegyzó elott egyoldalrí
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áíĺását vállalják a leendő bérlőtársak.

Felelős:Polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. június 17.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kcjrét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2013. június 3.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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