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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľos Önkormányzat Képviselő-testületének
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesaő: Kisfalu Kft .

ELOTERJESZTES
A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BÍzottság 2013. júlĺus 03-i iiléséľe

Táľgy: Hemeľcy Kkt. béľ|ő bérletĺ szeľződés hosszabbítás és tevékenységi köľ módosításľa vonatkozó
kéľelme a Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 21. szám a|atti önkoľmányzati tulajdonű helyiség
vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ĺigyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgvalni.
A d ön tés e l fo gad ásáh o z e gy szeru szav azatÍöbbs é g szük s é ge s.

Ti szte lt Y ár o sgazdttl kod ás i és Pénzügy i B izottság !

I. Előzmény

Az onkormányzattutajdonát képezó Budapest VIII., 34873/0lN4he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest W[., Béľkocsis ll. 2|. szám alatti, 28 m2 alapteľületrĺ, utcai bejératű, ftjldszinti nem lakás célú
irodalrelyiség bérlője a Hemercy Kkt. a 2010. jlinius 16-án kelt 201f, december 31. szóIőhatźrozoÍt idejű béľleti
szeruődés alapjál, keľeskedelmi tevékenység, üzlet és ľaktáľ céIjára. A Hemercy Kkt. a bérleti jog áwételével lett a
helyiség bérlője. A bérleti szerződés megkötésekor a bérlő 331.343,- Ft szeľződéskotési díjat és 165'67I,. Ft nem
kam ato zó óvad ékot ťlzetett.

A lre ly i ség az ingatlan - ny ilv ántartásban iroda besorolás sal szerepe l'

Hemercy Kkt. (székhelye: l082 Budapest Nap u. 23.I. 3; cégjegyzékszáma: 0| 03 0f5579; képviseli: Angy
Joseph) kére|met nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség bérleti szeľződésénekhatźlrozatlan időľe történő
meghosszabbítása és a tevékenységi kor módosítása Ĺigyében, egyebekben vá|tozat|an feltéte|ekkel, a jelenlegi díj
előírás változatlanu| hagyásával. A bérleti szerződés hatáĺozatlan idore töfténő meghosszabbítását azért kérik,
mivel a lre|yiségben nary összegű felújítást végeztek saját költségen, melynek megtérülése igényli a jogviszony
lrosszabbítási kére|müket, továbbá az e|óző bér1ő á|ta| engedély nélkĹi| épitett galéria után jelentős osszegű bírságot
fizettek ki' Kéri továbbá a bérbevétel céljának megvá|toztatását melegkonyhás büfé szeszesital árusításával célľa. A
kérelemhez becsatolta a Cégkivonatot és az A|áírás-minta másolatźlt. A kén tevékenységľe vonatkozó működési
engedél|yel már ľendelkezik a Hemercy Kkt.

A Tisztelt Bizottság 20|3. március 18-i ülésének napirendjén szerepelt, de felkérte a Kisfalu Kft-t, hogy keresse
meg a Hemercy Kkt-t a városképi eljárásra lefolytatása érdekében'

A Hemercy Kkt. becsatolta a Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefvárosi Önkormányzatf6-169l2013 i\<tatőszámtl
hatáľozatát, amely szerint a kétszintes melegkonyhás vendéglátóhely rendeltetés módositásatárgyában benyújtott
dokumentáció ttvizsgá|źlsa után az építési tevékenység végzése tudomásul vételre keľült.

II. Indoko|ás

A Tisztelt Bizottsága döntése azéft fontos az e|őterjesztés tárgyában' mivel a bérleti jogviszony folýonossága az
on koľnrány zat számár a fonto s bevéte l i forľást 

. 

j e lent.

III. Tényá|lás

A Kisfa|u Kft. Díjbeszedési Csopoľtjának nyi|vántarttlsa szerint a Hemercy Kkt-nek 20|3' mźtjus 3l-ig nincs
haszn ál ati,- kozijzęmi - és kti I ön szo I gáltatási d íj hátra| éka.

Haszná|ati díj előírás: 50.896,- Ft/hó + Áľu i+ szemét- és víz- csatornadíj)'

Avízőrás helyiség után azonkonnányzatközös költségfizetési kotelezettsége: 4.080,- Ft/hó.

A 34873l0lAl4 hrsz-ú, 28 n2 alapteľü|etíĺ, utcai bejáratű, ľoldszinti nem lakás célú helyiség Ingatlan-
vagyonkataszterben lévő becsült értéke: 4.9|4.000'- Ft. A bérleti díj megállapitźsa az aktuáIis foľga|mi érték

3.,.)...,z. napiľend



)

100%-nak f,lgyelembevételével kert'il megállapításra' A helyiségbenvégezni kívánt (vendéglátás) tevékenységhez
tartoző bér|eti díj a nyilvántartási éÍték 12 o/o-a, azaz a számitott bérleti díj 49.t40,- Ft/hó + Áfa.
A benyĺljtott iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező anemzetl vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. tĺlrvény
3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szeľvezetnek minosiil.

IV. Jogszabá|yi köľnyezet ismertetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35120|3. (VI. 20.) számu Budapest Józsefuáros Önkormányzati rende|et 2. $ (l) a Kt. - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskĺjľ megosztás szerint - cjnkormányzatibérbeadói döntésrę a Városgazdá|kodási és
Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel. A Rendelet 12. s Q) bekezdése értemében a bérbeadás időtartamának
meghatározásáná| a béľlő igényét is mérlegelni kell. A 13. $ (4) c.) pontja alapján aszerzódésthatározat|anidőre
lehet kötni, ha a bérlő kéri és nem ellentétes az onkormźnyzatérdekeivel.

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapitása a Rende|et 14. $ (1) bekezdése, és a Képviselő-testtilet
f48/2013. (VI. 19.) száműhatározata szerint történik. A Rende|et l4. $ (l) bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a
helyiség béľleti dijának mértékéről a bérlő kivćiasztása során ke|l megállapodni. A Képviselő-testület
határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbéľ alapjául a he|yiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
határozata szerint aktua|izá|t beköltozhető forgalmi érték szolgál. A helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételével történik a béľleti díj meghatározása, ame|y a|Ąán a vendéglátás tevékenységhez tartoző
szorzo 12 %0.

Képviselő-testtileti határozat 9. pontja úgy rende|kezik, hogy a szźtmitott bérleti díj csupán iľányadóként funkcionál,
a béľleti dij az a méték, amelyről a bérlővel megállapodás köthető.

A Rendelet l4. $ (7) bekezdés szerint amennyiben a felek a bérlő kezdeményezésérę a bérleti szerzodést bármilyen
okból módosítják, a bérlő a mttr befizetett óvadék összegét köteles feltölteni a bér|eti szerződés módosításának
időpontjában érvényes bľuttó bérleti díj szeľint számított összegére. A bérlő a bérleti szeľződés módosításának
idopondában érvényes bruttó bérleti díj szerinti óvadék megfizetésére kötelezett, ha óvadék megf,rzetésére
korábban nem keri.ilt soľ. A Rendelet |9. s (3) a|apján a bérlő kötelese közjegyzo előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláírni.

V. Dtintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiségre a bérleti szerzódés megkötését Hemeľcy Kkt-ve| melegkonyhás
vendéglátás (szeszesital forga|mazásáva|) cé|jźra,határozat|an időre 30 napos felmondási határidő kikötésével, az
źůta\aajźn|oľt 50.896,- Ft/hó + Áľa béľleti * köztizemi- és küIön szolgálfatási díj összegen' Továbbá javasoljuk,
hogy bér|ő kötelezettségeként írja elő az onkoľmányzat, hogy vállalnia kell a helyiség saját költségen történo
felújításának koltségeit, azokat semmilyen formában, joga|ap nélküli gazdagodźs címén sem nem háríthatja át az
onkoľmányzatra, és nem kérhet bérbeszámítást a bérletijogviszonyának idejě alatt.

VI. A diintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség határozat|an időľe töľténő további bérbeadását a bérlő részére, mivel ebben azesetben az
onkormányzattovttbbra is bérleti díj bevételhez jut, amelybol fedezhető az onkormányzat kĺlzös költség fizetési
kötelezettsége. A helyiség továbbľa is a bérlő haszná|atában marad, aki a helyiséget saját költségen felújította,
annak ál|agát megóvta, és fizetési kötelezettségének mindig lratáridóben eleget tesz.

A helyiség bérbeadása pénzugyi fedezetetnem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy dontését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap). szárnú Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) hozzájárul a Budapest v[I., 34873l0lN4^he1yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.'
Béľkocsis u.2|. szám alatt ta|á|hatő,28 m, alapterületű, önkormányzati tulajdonú' utcai, ťoldszinti nem lakás
célú helyiség tekintetében béľleti jogviszony létesítéséhez, a HEMERCY Kkt-vel melegkonyhás vendéglátás
(szeszárusítással) céljára, hatźlrozatlan időre 30 napos felmondási határidő kikötésével, 50.896,- Fíhó + Afa
bérleti * kozĺizemi- és külön szolgá|tatási díjak összegben.



f.) abér|ónek vállalnia kell, hogy a helyiség saját költségen tcirténő valamennyi felújításának költségét semmilyen
formában nem háríthatja áLt az onkormáĺyzatra, jogatap nélktili gazdagodás címén sem és nem kérhet
bérbeszámítást a bérleti jogviszonyának ideje alatt.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20L3. (vI. 20.) számú' Budapest Józsefvárosi Önkormányzati
rendelet 14. $ (7) bekezdése alapján a mźr befizetett óvadék feltöltését, és a I7. $ (4) bekezdése alapján a
kozjegyzői előtt egyoldalú kdtelezettségvállaló nyilatkozat a|áításátvállalja abér|ó.

Felelős: I(isfalu Kft ügyvezeLv iya,zgaĄa
Hatflrido: 20 1 3. július 08.
A döntés végrehajtásátvé,gző szewez'ęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2013. junius 20.

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgató
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