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ĺĺárosgazdtúkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. július 03-i üléséľe

Tárgy: Ttiľök István egyéni vállalkozó rĺj béľleti jogviszony létesítéséľe, valamĺnt új béľletĺ díj megál-
lapításáľa vonatkozó kéľelme a Budapest VIII., Német u. 4. szám alattĺ helyiség vonatkozásá;
ban

Előterjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Kubát Sándorné referens
A napirendet nyi|vános ülésen lehet tárgyalni.
A döntés e l fo gadás áh oz e gy szer u szav azattobbsé g szüksé ge s .

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkoľmányzat tulajdonában álló Budapest VIII., Német u.4. szźlm alatti 34910/0lNI hľsz-ú 38m2
a|apterületű, utcai bejáratú, foldszinti nem |akás célri helyiség vonatkozásában a Gyľos Büfé Kkt. (ügyveze-
tő: Torök István) 2001' március 14-én kötött határozat|an idejú bérleti szerződést, amely f002. május 07-én a
Kis Basa Kft-vel töľténő béľlőtársijogviszony létesítése miatt módosításra került, majd 2003. január 13-án
ismételten módosításra került a Kis Basa 2001. Kft. és Tiiľiik István egyéni vźilalkoző közötti új bérlőtársi
j ogviszony létesítése miatt.

A h e ly i s é g az ingat|an-ny i|v ántartźtsban ve n d é glátó e gys é g be soro l ású.

A Kis Basa 200l. Kft (Cg: 01-09-700453) ugyvezetoje201l. évben elhuný, és mivel új ügyvezetőt nem
vźilasztoIt a társaság, ezéĺÍ. a Cégbíróság 20l l . május 10-i hatállyal a Kft-t törĺj|te a cégnyilvántartásbő|, igy
az egyedüli bérlő Tĺjrök István maradt, akinek a bérleti jogviszonya bérleti dijtartoztsmiattf012. október
3I. napjára felmondásľa került. Török István a helyiséget jelenleg is a birtokábantĄa.

Ttiľtik István egyéni vállalkozó (székhely: |2I2 Budapest, Eľdőalja u.4lb.; nyi|vántarÍási száma:
|f74,7074; adőszám: 650f3349-1.43) a fennálló hátľalékot kamataival együtt f0I3. február f6.źtnkiegyenlí-
tette, és új bérletijogviszony létesítésére kérelmet nyújtott be. A helyiséget a koľábbival megegyező vendég-
látás (siiľiiző) cé|jára kívánja használni.

A Tisztelt Bizottság 333lf013. (IV. 08.) sztlműhatćtrozatźtbanhozzájárult új bérletijogviszony létesítéséhez
Töľök István egyéni vállalkozóval 78.000,- Ft/hó + Áfa ber|eti díj megállapítása mellett.

Török István ahatározatról szóló éľtesítés után a bérleti szerzódés megkötésére nem jelentkezett, szőban
elmondta, hogy méltánýalanul soknak tĄaa béľleti díjat.

Ezt követően másolatban megküldte résztinkre az á|ta|a a XXI. Keľületi Bíróságnak birtokon belüli haszná-
lóként benyújtott keresetét a megźú|apitott új bérleti díj miatt. A volt bérlő 20 %-os bérleti díjemelést tud
elfogadni, amely 25.997.-Ftlhő+ Afa lenne.

A Bíľóság felé benyújtott keľesetében kéri

o a ľégi béľleti szerzőďés módosítását (Nincs érvényes bérleti szerződése, tehát új bérleti szerződés kö-
tésejöhet szóba)

o a béľ|eti díjnak csak 20 %o-ka| történő emelését

. hogY a per időtartama a|att a je|enlegi állapot szerint használhassa a helyiséget, mint birtokon belüli
,,béľlő''

II. Indokolás

Az rij bérletijogviszony engedélyezése, valamint új kedvezőbb béľteti díj megállapítása esetén a helyiség
bérlésę és a bérleti díj fizetése folyamatos marad, amely bevételt jelent az onkorm ányzat számára.



III. TényáIlás

A Kisfalu Kft Díjbeszedési Csopoľtjának nyilvántartása szerint
8f .539,- Ft (kb.4 havi) haszná|ati dť1tartozźnavan.

T<jrök Istvánnak 2013június 30. napjáig

Avízőrás helyiségre az onkormányzat k<ĺzös költség fizetési kötelezettsége:.8.322,- Ft/hó.

A fenti helyiségre jelenleg ťlzetetthaszná|ati dij:2|.664,- Ft/hó + Áfa.

A349|0lolAll hrsz-ri 38 trrz alapteľületíĺ utcai foldszinti nem lakás célú helyiségnek a Grifton PropeÚy Kft.
á|tal 20|3, március fl-én készitett ingatlanforgalmi szakvélemény szerint a forgalmi érték: 7.800.000'- Ft. A
bér|eti díj megállapítása anyi|vántartási érték l}}%o-tlnak f,lgyelembevételével kerti| megállapításra, a ven-
déglátás szeszírusitással tevékenységheztartoző bérleti dijszorző 72oÁ, azaz a szźĺmított bérleti díj összege:

78.000'- Ft/hó + Afa.

fV. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A béľbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeirő| sző|ő 35lfo13. (vI. 20.) szám.ű Budapest Józsefuáros onkormányzati renđe|et2,

$ (1) bekezdése alapján a Kt. _ a ľendeletben meghatározottfe|adat- és hatásköľ megosztás szeľint_ onkoľ-

^i111lyzati 
bérbeadói áöntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságátjogosítja fel. A BizottságazÖn-

kormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
3512013. (Vl. 20.) számű önkoľmányzati rendelet 34.s b) pontja értelmében a fe|mondást követően, a bérleti
jogviszony megszűnése után a bérlő megsztinteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban fel-
merült valamennyi költséget rendęzi a bérbeadónak, a bérlő kéréséľe azűjbér|etijogviszony |étrehozásárő| a

bérbeadó szervezetjavaslata alapján aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosu|t dönteni. A bérleti
jogviszony fe|mondását kovetően új bérleti szerződés nem létesíthető azza|, akinek bérletijogviszonya, bér-
leti díj taltozás rendezését követően egy alkalommal már helyreállításra kerĺilt.

A bérleti díj megállapításaaRendelet 14' $ (1) bekezdése, és a248lf0|3. (u. 19.) számű Képviselő-testĺileti
hatźrozatII. fejezet7 ' pontja éľtelmében a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
határozata szerint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi érték szolgáI. A bérleti díj a nyilvántartási érÉk r00%-

ának figyelembevételével keľül megá||apításľa, a vendégl'ź'i:ás szeszárusítással tevékenységhęztartoző bérleti
díjszorzó 12 oÁ.

A Rendelet 14. s (2) bekezdés a|apjtn a bérló a béľleti szeľződés megkötése előtt köteles a bérbeadónak 3

havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni' A Rendelet l7. s (4) bekezdése a|apján

aközjegyzó előtt eryoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírására kotelezett.

V. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A béľlő a korábbi 2|.664,- Ft/hó + Áfa bérleti dij20%-os emelését, azaz25.997,- Ft/hó +Áfa összegű bérle-

ti díj rnegállapítását kéri.

Nem javasoljuk a béľleti díj, kéľelmező źúta|javasolt összegen toľténő megállapítását' Amennyiben a helyi-
ség más kéľelmező részére kereskedelmi tevékenység céIjára, béľbeadásľa kerülne, úgy 8 %-os szorzó a|ap-
ján is 52.000,- Ft béľleti díj elérése várhatő, ehhez képest az ajtn|at jelentősen e|maľad.

Javasoljuk a fenti helyiségľe új bérleti jogviszony létesítését Tiiľiik István egyéni vállalkozóvalhatározat-
|an időľe, 50.000,- Ft/hó + Áfa béľ|eti * közüzemi és külön szo|gźútatási díj összegen, vendéglátás szesz-

árusítással céIjźra, amely összeg a jelenlegi (21.664,- pĺľro+Áĺa) és a számított (78.000,- pťhó+Afa) bérleti
díj összege közötti érték.

VI. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

Amennyiben az űj bér|etijogviszony engedé|yezésre kerül a bérlő által is elfogadható bérleti díjon, a helyi-

ség továbbľa is bérlos marad, amely a folyamatos bérleti díj bevétel miatt kedvező azÓnkormtnyzat számá-

ra, továbbá a bérlo ez esetben megköti a bérleti szeľzodést és a bíľósági keresetet visszavonja.

Az rij bér|etijogviszony engedé|yezése pénzĹigyi fedezetet nem igénye|.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését meghozni

szíveskedien.

Határozatijavaslat
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...l(.., év .......hó .....nap) szźlmu Yźrosgazdállkodási és Pénzĺigyi bizottsági határozat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
l' hozzájórul új béľleti jogviszony létesítéséhez a Ttiľiik István egyéni vál|a|kozóva| az ingat|an-

nyilvántartásban a 349|0l0/N1he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VĺI. keľĺilet,
Német a.4. szám alatti, 38 m2 alapterületiĺ önkormányzati tu|ajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú he-
lyiség vonatkozásábarr 50.000,- Ft/hó + Áľa bér|eti + ktjziizemi és külön szolgáltatási díjak összegen,
határozatlanidőľe,vendég|átásszeszáľusítássalcé|jára.

f. a bérleti szerzódés megk<itésének feltétele, hogy a bérlő a fennálló bruttó 82.539,- Ft használati díj tarto-
zźsźú egy összegben kiegyenlítse, és azt hitelt éľdem|ően igazo|ja a bérbeadó felé.

3' a béľleti szęrződés megkötésének további feltétele, hogy az Önkormányzattlilajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI. 20.) számu Budapest József-
városi tnkoľmányzati rendelet 14. $ (2) d) pontja értelmében a béľlő a bérleti szerződés megkötését
megelőzően koteles a már megfizetettóvadékot feltolteni, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjánköz-
jegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirźsátvállalja abér|o.

Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. július 10.
A lakosság szé|es koľét érinto döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáb|án honlapon

Budapest, 2013' június 2l.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezeto rgazgato
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