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ELOTERJESZTES
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július 03-i ülésére

Tárgy: Inváziő Fľanchĺse Kft. új béľleti jogviszony létesítéséľe iľányuló kéľelme a Budapest
V[I.' Kaľácsony Sándoľ u. 10. szám alatti önkoľmányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

Elóterjeszo: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezetó igazgatő
Készítette: Kubát Sandoľné referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dontés e l fo gad ásáh o z e gy szer u szav azattobbs é g szüksé ge s.

Tiszte|t Bizottság!

I. Előzmény

Az onkormányzat tulajdonát képező Budapest VIII., 35352 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIIL, Kaľácsony S. u. 10. szám a\atti,157 mf alapterületű, utcai bejźratű,
pinceszinti nem lakás célú helyiség. A helyiség ingatlan-nyilvántartás adatai szerint raktár besoľolású.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1792120||. (XI. 30.) számű hatźtrozata a|apján
hatźrozat|an idejű bérleti szerződés keľült megkötésre 20 1 1 . február 01 -én az Inválziő Fľancaĺse Kft-
vel a fenti helyiségre.

A fenti nem lakás célú helyiség béľlóje vo|t azlnvá.ziő Fľancise Kft. (székhely: 1107 Budapest, Feľtő
u. 14., cégsegyzék szám: Cg: 01-09-960970, képviseli: Aradi Ferenc ugyvezető) a201f. február 01.
rrapján kelt, határozatlan idejű béľleti szerződés a|apján. A helyiséget raktározás cél'jttrahaszntita a
volt béľlő. AzInváziő Fľancise Kft a helyiség bérbevételekor 214.320,- Ft óvadékot fizetett.

AzInváziő Francise Kft. által bérelt helyiségľe kötött béľleti szeľzodés béľleti díj hátralék miatt2012.
szeptember 30. napjára felmondásra került.

A Társaság ĺigyvezetője kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiségre új bérleti jogviszony
létesítése ügyében. A bérleti díj módosítását nem kérte.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy akére|mező anemzeti vagyonról sző|ő 201|. évi
CXcu. törvény 3. $ ( 1) bekezdés 1 . pontja szerint tlt|áthatő szervezetnek minőstil.

II. Indokolás

Az iĄ bérleti jogviszony létesítésének engedélyezése esetén a béľleti dij fizetés a továbbiakban is
biztosítva van, amely lrosszú távú folyamatos bevételt jelent az Önkoľmányzat számára.

III. Tényá|lás

A bérlő által jelenleg ťlzetetthaszná|ati díj:76.104,- Ft/hó+Áfa.

A vizőra nélküli he|yiségľe az tnkormányzat üzemeltetési költségfizetési kotelezettsége:
40.820,- Ft/hó.

A Kisfalu Kft Díjbeszedő Csoportjától kapott információ szeľint a bérlőnek 2013. május 3I, napjáig
leján esedékességű taľtozása nincs.

Az Avant.Immo Kft. á|ta| 2011. november 04-én készitetÍ, Gódor Lász|ő ingatlanforgalmi szakértő
źita| 2013. május 15-én aktua|izźit értékbecslés szerint a 35352 hrsz-ti, |57 m, alapteľtilettí, utcai
bejáratű, pinceszinti nem lakás célri helyiség forgalmi értéke: 9.810.000'- Ft. A bérleti díj
megti|apitźtsa a nyilvántartási érték l00 %o-ttnak figyelembe vételével keľĺ'ilt megá||apításľa' A
helyiségben végezni kívánt tevékenységhez (raktźtrozźs) tartoző bérleti díj szorzó 6 %o, azaz a szźmított
béľleti díj összege: 49.050,- Ft/hó + Afa.



fV. Jogszabályĺ kiirnyezet ismertetése

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ó 35lf013. (VI. f0.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 2. $ (1) a Kt. - a

rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint - önkormányzati bérbeadói döntésre

a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 34. b) pontja értelmében, amennyiben a felmondást követően, a béľleti jogviszony
megszűnése után a bérlő megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmerült
valamennyi költséget rendezi a bérbeadónak' a bérlő kéréséľe azűjbér|etijogviszony létrehozásáról a

béľbeado szeľvezetjavaslata a|apjtn a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság jogosult dönteni. A
bérleti jogviszony felmondását követoen új bérleti jogviszony nem létesítheto azza|, akinek bérleti
jogviszonya, bérleti dij tartozás rendezését követően egy alkalommal máľ helyreállításra került.

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapitása a Rendelet 14. $ (1) bekezdése, és a Képviselő-
testiilet f48lf015. (VI' l9.) szátműhatározata szerinttörtént. A Rendelet 14. $ (1) bękezdése a|apjźn,

új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának métékéről a bérlő kiválasztása során kell megállapodni.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakoľ a Képviselő-tęstiilet
határozatában foglaltaktól eltérhet, amennyiben a kére|mező béľleti díj ajźln|atot tett. A Képviselő-
testület f48lfo|3. (VI. 19.) szźmű hatźrozatának 7. pontja a|apján a helyiségbér alapjául a

helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktua|izá|t beköltozhető foľgalmi érték

|00 %o-a szo|gá|. A Képviselő-testĹilet hatźrozatának II. fejezet 8. a.) pontja értelmében, a helyiségben
végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, az utcai,
pinceszinti helyiségben végzett raktározási tevékenységheztartoző szorző 6 oÁ.

A rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn ővadékfizetési kötelezettsége van, amely során a bérlő a már

befizetett óvadékot köteles feltĺjlteni a bérleti szerződés a|áírás idopontjában érvényes 3 havi bruttó

bérleti díjnak megfelelő méľtékre.

A rendelet 17. $ (4) bekezdése alapján a bérlo köteles kozjegyző elott egyoldalú köte|ezettségvállaló
nyilatkozatot tenni.

V. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiséget hasznźiő Inváziő Fľancise Kft-vel Ĺrj béľleti jogviszony létesítését

határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel, raktározás céljára, 76.104'- Ft/hó + Afa béľleti +
külon szolgáltatási díjak összegen.

VI. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a hetyiség újbóli bérbeadźsát a koľábbi bérlő részére, melt így a he|yiség folyamatosan

bér|ős marad, továbbá a bérleti díj összege magasabb az onkormányzatot teľhelő üzemeltetési költség,

valamint a számítottbérleti díj összegéné|,tehátaz Önkormányzatnak plusz bevétele keletkezik.

Az tý b ér|eti j o gv i szony enge dé|y ezés e p é n zü gy i fe dezętet nem i gén ye l.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt BizoÍĺságot, hogy az új bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos

döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

'év. (...hó.'..nap). számú Yźĺrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

l. hozzájórul a Budapest VIII., 35352 helyrajzi^számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest

uII.; Kaľácsony S. u. 10. szttm a|atti,157 mf alapterĹiletiĺ, önkormányzati tulajdonú nem lakás

célú helyiségre új béľleti jogviszony létesítéséhezhatározatlan időre, 30 napos felmondási idovel

az Inválzićl Fľancise Kft-vel raktźrozás cé|jára, a bérleti dij 76.104,- Fťhó + Áfu + külön
szolgáltatási díj ak összegen.

2. a bérleti szęrződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás

céljtra szo|gźió he|yiségek bérbęadásának feltételeirőI szó|ó 35lf0I3. (VI. 20') számú Budapest

Józsefuáľosi Önkormányzati rende\et |7 ' $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú



kotelezettségvállaló nyi|atkozata|áirását, valaminta 13. $ (f)bekezdése alapján amármegťlzetett
óvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegre való feltoltését vállalja a béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügrvezetó igazgatőja
Határidő: 20t3. július 10.
A dcjntés végľehajtását végző szeĺlezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺirét érintő döntések esetén javaslata akozzététe| mődjára

nem indokolt hiľdetotáblán honlapon

Budapest, 2013. június 21.
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