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ELOTERJESZTES
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július 15.i üléséľe

Táľgy: Szép Hán 2002.Bt. új béľleti jogviszony létesítéséľe iľányuló kéľelme a Budapest VIII.,
József kľt. 18. (bejáľat: Bacsó B. u. 15.) szám alatti iinkoľmányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft' Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Kubát Sĺándorné ľeferens
A napiľendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A döntés elfo gadásáh o z e gy szera szav azat1obb sé g szüks é ge s.

Tĺsztelt Bizottság!

I. E|őzmény

Az onkormányzat tulajdonát képező Budapest VIII., 3485210lN12 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., József kľt. 18. (bejáľat: Bacsó B. u. 15.) szźtm a|atti, utcai bejaľatu,
ftjldszinti 46 m2 + 25 mf ga|ériaalapterĺiletĺĺ, nem lakás célú helyiség.

A helyiség az ingat|an-nyi|vźntartźts adatai szerint üzlet besorolású.

2002. februĺr 18-i időponttal hatźtrozat|an idejű béľleti szerződés került megkötésre a Szép H;áu2002
Bt.vel (székhely: 1081 Budapest, Bacsó B. u. 15. cégjegyzékszám:01-06-779903; képvise|ő: Viziné
Baľna Brigitta). A Szép IJáEf00f Bt a helyiség béľbevételekoľ 66.999.- Ft óvadékot ťlzetett.

Szép Hĺĺz 2002 Blt. által béľelt helyiségľe kötött bérleti szerződés bérleti díj hátralék miatt 20|2.
decembeľ 31. napjáľa felmondásľa került. A helyiséget a volt bérlő bitokźbantĄa.

A helyiséget melegkonyhás vendéglátás (szeszáľusítással) cé|1áĺahasznźitaa volt bérlő.

A Társaság képviselője Yiziné Barna Brigitta kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiségre
új bérleti jogviszony létesítése iigyében. A béľleti és egyéb díjtaĺtozástú 2013. május hóban ľendezte.
A béľleti díj aján|ataajelenlegi haszná|ati díjjal megegyező összeg: 26.158"- Fťhó + Afa.

A benýjtott iratok a|apjźn megállapítható, hogy a kérelmező a nemzeti varyonról szóló 2011. évi
cxcvl. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szervezetnek minősül.

II. Indokolás

Az t$ bérleti jogviszony létesítésének engedé|yezése esetén a béľleti díj fizetés a továbbiakban is
biztosítva van, amely hosszú távú folyamatos bevételt je|ent azonkormányzat szttmära'

III. Tényállás

A bérlő által jelenlegťlzetetthasméiatidíj: 26.158,. Ft/hó + Áfa.

A 3485fl0tV12 hrsz-ri vízőra nélküli helyiségľe az Önkormányzat közös költségfizetési
kötelezettsége: 17.538'- F.t/hó.

A Kisfalu Kft Díjbeszedő Csoportjától kapott információ szerint a bérlőnek 2013. június 30. napjáig
lejáľt esedékességű taľtozása nincs.

A 34852l0lVt2 hrsz-il 46 fiŕ alapterületiĺ utcai Ítjldszinti i'izlethelyiségre a GRIFTON Property Kft
á|ta| 2013. június 24-énkészitett Ingatlanfoľgalmi Szakvéleményben megállapított forgalmi éľtéke:
9.700.000'. Ft. A bérleti díj megállapítása a nyi|vántartátsi éľték I00 %o-źtnak figyelembe vételével
keľült megéú|apítźtsra' A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartoző bérleti díj szorző 12 %o,

azaz a szátmított bérleti díj <isszege: 97.000'- F.t/hó + Afa.



IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljrára szolgźůó
helyiségek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuĺáros
onkoľmányzati rendelet 2. s (1) bekezdése a|apján a Kt. _ a rendeletben meghaĺározott feladat- és

haŁískör megosztĺĺs szerint _ onkoľmanyzati bérbeađői döntésľe a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságźú jogo sítj a fel.

A Bizottság az onkormányzat tulajdonźbarl á||ő nem lakás céljara szo|gźůő helyiségek bérbeadásĺának

feltételefuől szó|ő 35l20l3. (VI. 20.) számű önkormányzati rendelet 34. $ (1) b) ponda értelmében a
felmondást követően, a béľleti jogviszony megsziĺnése utt.n a bérlő megszünteti a felmondási okot,
illetve a felmondással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget rendezi a bérbeadónak, a bérlő
kérésére az új bérleti jogviszony léhehozásaról a bérbeadó szervezet javaslata a|apjáĺ a
Y áĺ osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság j ogosult dönteni.

Az onkormźĺnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺíra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő3512013. (u. 20.) szźmű Budapest Józsefuáľos onkormányzati ľendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apján új béľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéről a bérlő kiváůasztása során kell
megállapodni. A 24812013. (u. I9.) számű Képviselő-testtilet határozatának II. fejezet 7. pontja
éľtelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen batźlrozat és a Kt. más hatźrozata szerint
a|<nn|iztt|tbeköltözhetőforgalmiéľtékszolgál.

A bérleti díj a nyilvántarhási éľték lü}Yo-źnak figyelembevételével keľül megállapításra, a

melegkonyhás vendég|átás (szeszárusítĺással) tevékenységheztartoző béľleti díjszorző If %o.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendő béľlő a bérleti szerzodés megkotését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elő összeget óvadékként megťlzetni, valamint
a 17. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírni'

V. Dtintés taľtalmának ľész|etes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Szép lJázfü0f Bt-vel új bérleti jogviszony létesítését hatttrozatIan
időre, melegkonyhás vendéglátás (sżeszárusítĺással) céljźra, 97.000,- Ft/hó + ĺĺa béľleti +
különszolgáltatási díj ak összegen.

vI. A dłintés célja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a helyiség újbóli bérbeadását a korábbi bérlő részére, meľt így a helyiség folyamatosaĺr
bérlős marad, tovébbá a bérleti díj összege magasabb az onkormányzatot terhelő közös költség
összegénél, tehéú az onkoľmány zatnak plusz j övedelme keletkezik.

Az új bérleti jogviszony engedé|yezése pénzügyi fedezetet nem igényel'

Fentiek a|apjźtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az új béľleti jogviszony létesítésével kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Hatńrozatijavaslat

... ......év. (...hó.'..nap) . szétműYárosgazdźtlkodási és PénzĹigyi Bizottsági hatźrozat:
A Vĺáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úry dönt, hogy

hozzájórul Budapest VIII., 34852l0/N12 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., József kľt. 18. (bejáľat: Bacsó B. u. 15.) szttm a|atti, utcai bejráľatu, foldszinti
46 m2 ł 25 m2 ga|éria alapteriilettĺ, nem lakás célú helyiségre új bérleti jogviszony létesítéséhez
hatáĺozatlan időre a SzépIJáa 2002 Bt.vel melegkonyhás vendéglátás (szeszárusítással) cé|jáĺa,

97.000,. Fťhó + ĺÍa+ különszolgáltatási díjak összegen.

a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tlilajdonźban áillő nem lakás
cé|jára szo|gźt|ő helyiségek bérbęadásának feltételeiľől szóló 35120|3, (VI. 20.) széłmű Budapest
Józsefuárosi onkoľmrányzati ľendelet 14. $ (Z)bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő

1.



óvadék megfizetését (feltöltését), valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjánközjegyzó elótt eryoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|źńrástltvźů|a|jaaleendőbéľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatańdő: f013. jil|ius f2.
A döntés végrehajtásźttvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
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nem indokolt

Budapest, 2013. július 04.
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