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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Magyar allam tulajdonában álló, és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelés^ébe adott Budapest
VIII. kerii|et, Leonardo da Vinci u. 15/B., száma|atti,35707/0lAl11l hrsz-ú, 34 m, a|apteľületű, utcai
bejáratű, ťoldszinti, nem lakás célú helyiséghaszná|őja' a Satome Plusz Kft. (cégsegyzékszám: 01-09-
981f69; székhely : 1082, Budapest' Leonardo da Vinci u. 15iB.; képviselő Bíró Éva Mária)' A
lrelyiség a Honvédelmi Minisztérium és a Budapest Józsefuárosi onkormányzat kozoÍt létrejott
megállapodás alapján az épületben található helyiségeket az Önkormányzat sajáthatáskörben
bérbeadja. A Satome Plusz Kft a2011. december 05-én kelt hatźrozoÍtidótartamta,20l6. december
31. napjáig érvényes bérleti szeľzodéssel vette bérbe keľeskedelmi tevékenység,virágés ajándéktźltgy
áľusítás cé|jára. Az ingatlan-nyi|vántarttlsban a helyiség üz|et besorolású. A bérleti szerződés
megkötésekoľ a Satome Plusz Kft |56.750,- Ft óvadékot ťlzetett.

A Satome Plusz Kft. a bérleti díjakat nem fizette meg, ezért 2013. febľuár 06-tn felmondás előtti
felszó|ítást küldtünk részére, majd a bérletijogviszonya felmondásra került 2013. máľcius 31' napjźra.
A felmondás időpontjában a béľlőnek306'66,7,- Ft bérleti, l8'50l,- Ft szemétszállítási díj, valamint
|8'460,- Ft késędelmi kamat, összesen 343.628,- Ft tartozása volt.

A Satome Plusz Kft. a teljes tartozását rendezte, és a bérleti jogviszony helyľeállításáľa kérelmet
nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség virág és ajánđéktźrgy uz|et cé|jttra tĺilténő bérbevétele
érdekében.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a Satome Plusz Kft. a nemzeti vagyonról sző|ó 20|1.
évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdés l. pontja szerint źú|áthatő szeryezetnek minősül.

il. Indokolás

A Tisĺelt Bizottsága dĺjntése azéľt fontos az előterjesztés tárgyában' mivel a folyamatos hasznosítás
az onkoľmányzat számára bevéte|i forrást jelent.

III. Tényállás

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csoportjának nyi|vántartása szeľint a Kft-nek 2013. május 31. napjáig
használati és egyéb díjtartozása nincs.

Jelenlegi havi használati díj előírás: 4l.800,- Ft + Áfa (t szemétszállítási díj).

Az onkorm ányzatnak közös költsé g, vagy üzemeltętési költség fizetési kötelezettsége nincs.

A35707l0lN111 hrsz-ú, 34n2 a|apterü|etű, utcai bejáratú, ľoldszinti nem lakás célú helyiségnek a
Grifton Pľopeľty Kft. ä|ta| 20|3' május |6-án készített és aktua|izźit Ingatlanforgalmi
Szakvéleményben megállapított foľgalmi éľtéke: 5.200.000'. Ft. A bérleti díj a nyi|vántartási éľték



|00 Yo.źnak figyelembe vételével került megźú|apitásľa' A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez
tartozó bérleti díj a nyilvántartási éľték 8 oÁ-a, azaz34.667,- Ftlhó+Afa.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az Önkormtnyzat tulajdonában áIló nem lakás céljáľa szo|gźiő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI. f0.) számű Budapest Józsefuáros
onkormányzati rende|et 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. - a rendeletben meghatarozott feladat- és

hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói dontésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fęl. A Bizottság az tnkoľmányzat tulajdonźlban álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20.) számű önkormányzati rendelet 34. $ b)
pontja éľtelmében a felmondást követoen, a bérleti jogviszony megsztĺnése után a bérlő megszünteti a
felmondási okot, illewe a felmondással kapcsolatban felmerĺilt valamennyi költséget rendezi a
bérbeadónak, a bérlo kérésére az űj bér|eti jogviszony létrehozásából a bérbeadő szervezet javaslata

a|apján a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni. A bérleti díj megállapitása a
Rendelet 14. $ (1) bekezdése, és af48lf0|3. (VI. 19.) szźmű Képviselő-testületi határozatII. fejezet7 '

pontja értelmébęn a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. mts határozata
szeľint aktua|izźit beköltözhető foľgalmi éľték szolgál. A bérleti díj a nyilvántartási érték |}D%o-ának

figyelembevéte|ével kert.il megállapításľa kereskedelmi tevékenységheztartozó szorzó 8 %o.

A rendelet 14. s (2) bekezdése alapjźłn a bérlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni'

A ľendelet 1 7 $ (4) bekezdése a|apjźln a bérlő a béľleti szerzódés megkötését kĺjvetően közjegyzo e|ótt

egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírnia.

v. Döntés tartalmának ĺndoklása

Javasoljuk a fenti címen lévo helyiség új bérleti jogviszony létesítését a Satome Plusz Kft-vel viľág és

ajándéktźrgy uz|et cé|jźrahattrozott időľe, 20l8. december 31. napjáig 41.800,- Ft/hó + Afa bérleti +

közÍizemi- és ki'iIon szolgáItatási díjak osszegen.

vI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a béľleti jogviszony helyreállítását a kérelmezó részére, mert az így a befolyó béľleti díj
bevételt jelent onkormányzat részére.

A bérleti j o gv i szony helyreál l ítás a p énzugy i fedezetet nem i gényel.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a béľbeadással kapcsolatos dontését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

.év. (...hó.'.'nap). számú Yárosgazdá|kodásiés Pénzügyi Bizottsági határozat:

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) hozzájźrul új béľleti jogviszony létesítéséhez a Satome Plusz Kft.-v e\, az ingat|an-nyilvántaľtásban
a 35707l0lN1|1 he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., Leonaľdo da

Vinci u. 15lb. szám a|att ta|áihatő, 34 m, a|apteľületiĺ, utcai, foldszinti nem lakás célú
üzlethelyiségrebatározott időre, 20l8. decembeľ 31. napjáig, virág és ajändéktárgy uz|et cé|jára

41.800,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi- és külön szo|gá|tatási díjak összegen.

f.) a béľleti szerződés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonthan źil|ő nem lakás
cé|járaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóIó 35lf013. (VI. 20.) szźtmű Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rende\et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvadék megfizetését, va|alnint a |7 ' $ (a) bekezdése a|apjźn közjegyző e|ótt egyoldalú
köte l ezettsé gvál lal ás i ny i|atko zat a|áir ását v ti|a|j a a l e en dő b érlő.
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Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013' július 10.
A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő dontések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest' 2013. június 18.
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