Budapest Főváľos VIII. kerületJózsefválros onkormányzatKépviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság^
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Táľgy: J&AMANDA Kft. béľlő tevékenységĺkör bővítésľevonatkozó kéľelmea Budapest
VIII. Baross u.80. száma|attĺ önkoľmányzati tulajdonú helyĺségvonatkozásában
Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető ígazgató
Készítette: Balogh Erika refeľens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A döntés elfo gadás áh o z e gy szeru szav azatticbb s é g s zĹiks é ges
TÍsztelt Bĺzottság!

Az tnkormőnyzattulajdonát képezo Budapest VIII., 35252t0tN7 he|yrajzi számon nyilviántartott,
természetben a Budapest VIII., Baľoss u. 80. szám alatti, 47 m" alapterületű, utcai bejátatú,,
földszinti nem lakás célúhelyiség béľlője a J&AMANDA Kft. a 2012. május f5-én kötött 2oL7.
december 31. napjáig szőIóhatátozott idejtĺ (egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt
éľvényes)bérleti szerződés alapjáln zöldség-gyümölcs
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A J&AMANDA Kft. (székhely: 1085 Budapest VIII., Rökk Sz. u. 9.3.2.; cégsegyzékszám:01-0993673I; képviseli: Yásfueczki Nikolett Éva)béľlő kérelmet nffitott be a Kisfalu Kft-hez, hogy a
fenti helyiségben folytatott ztlldség-gyümölcs tevékenységétpalackozott szeszital árusítással
szeretné bővíteni.

Béľletĺdíj ajánlata: 78.000,. Ft/hó+Áfa.

A kéľelmezó a

nemzeti vagyonĺő| szó|ő 2071. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja
szerint átláthatő szetv ezetĺek minő sül.

és Pénzügyi Bizottság atfusaság kérelmét2013. januáľ I4-éntźtrgyalrta,de a
bérlő bérleti díj hátľalékának rendezése miatt az e|őterjesztés visszavonásra került.

A Váľosgazdálkodási

A Kisfalu Kft

Díjbeszedési Csoportjának nyilvantartása szeľint a bérlőnek 2012. december 31.
napjáłig a kerületben lévő (Baross u. 80.; József u. I5-t7.; Vas u. 14.; Rezső téľ8.) helyiségeire
nincs díjhátľaléka.
Jelenlegi bérleti díj etőíľása: 45.688,- Ft/hó + Áfa.

A vízórás helyiség után aZ
9.180.. Ft/hó + Afa.

onkormányzat kozös költségfizetési kĺitelezettsége:

A

35252lO/N] hĺsz-|i', 41m2 alapterületű, utcai bejáratí, fĺildszinti nem lakás célúhelyiség
Ingatlanvagyon-katas zterben nyilvántartott becsült értéke:11'.422.000,. Ft. A bérleti díj
megátlapítása a nyilvántaľtási éľték|OOvo-ának figyelembe vételévelkeľül megá'||apításta. A
ghez tartozó bérleti díj 10 vo-Z, dZäZ 95.183.. Ft/hó + Afa.
helyiségbeĺvégeznikíváłnttevékenysé

Az

onkormányzat tulajdonában á|Ió nem lakás cé|jára szo|.gáló helyiségek béľbeadásának

feltételeiľő| szóIó 17l2}o5. (rV. 20.) számú, Budapest Józsefváľos Ônkormányzatirendelet 2. $ (1) a
Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzatí bérbeadói
dontésľea Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottságot jogosítja fel. A kérelem elbírálásakoľ a

bóľleti díj megállapítása arendelet 13. $ (1) bekezdése, és a2f4/fOI2. (Yil.05.) számú KépviselőtestüIeti határozat szerint t<jrténik. A Képviselő-testĹileti hatfuozat II. fejezet 7. pontja értelmébena
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szetint aktua|izáit
beköltozhető forgalmi éĺékeszolgál. A Képviselő-testületi hatáĺozat II. fejezet 8. a.) ponda
értelmében,a helyiségben végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével történik a bérleti díj
meghatáľozása. A bővítés során végezĺikívánt funkcióhoz tartozó szotzó Io vo (élelmiszeľ
kiskeľeskedelem szeszárusítással).

A Rendeletz2. s (1) bekezdése

alapjrán a bérleti szerzodés módosításáľól a Váľosgazdálkodási és
jogosult
Pénzügyi Bizottság
dönteni, amennyiben a béľlővel szemben nem állnak fenn kizáľó okok.
A Rendelet 22. Š(2) bekezdése alapjan a bérleti szerzodés módosítása feltételekhez köthető.
,,Külĺinösen - de nem kizźtrőlrag - a bérlőnek váIlalnia kell, hogy:
a.) aszeruődés módosításátőI kezdve megfizeti az(ljonnaĺmegállapított béľletidíjat,
b.) ha a szeruőđésnem taĺta|maz ilyen kikötést, a bérleti díjat ajövőben, évente január I-jétő| a
KSH által az eIi|ző évľevonatkozőĺközzétett fogyasztói árindex méľtékévelnovelve fizeti meg.
c.) A bérlő vállalja a 15. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzoi okiľat aláírásźtt amennyiben aZ a
bérleti j ogvi s zony létľejöttének feltételeként eIóírt.
d) megfizetí a ĺ3. $ (2) bekezdés szerinti óvadékfe1töltést.''

A Rendelet 22. g (2) bekezdés d) pontj a a|apján

a béľlőjelölt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő

óvadék megfizetésére(felto1tésére),és a ff. $ (f) bekezdés c) pontja alapjrán a kozjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásźtra kötelezett.
Szakmai iavaslat:

.Iavasoliuk

a fenti címen Lévo helyiséget bérlő J&AMANDA Kft.

módosítását a tevékenységi köľ ,"",""situl áĺusításával történő
bérleti és közüzemi- és külön szol'gáItatőłsi díj összegen.

béľletiszerződésének
bővítésemiatt, 95.183,- Ft/hó + Áfa

.Tavasoliuk a fenti helyiségre a tevékenységi köľ bővítésénekengedé|yezését,mive| ebbeĺ az
esetben az Önkormányzatmagasabb béľletidíj bevételľetehet szeľt.

A tevékenységi köľ bővítése pénzügyi fedezetet nem igényel.
Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a béľletiszeruodés módosításával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en.
Határozati javaslat
év. (...hó....nap). szálmíVáľosgazdálkodási ésPéĺzigyiBizottságihatározat:

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)

hozzá,iárul a J&AMANDA Kft által bérelt Budapest VIII., 35f52l0lN7 he|yrajzi sző,mon
nyilvantartott, teľmészetbena Budapest VIII., Baľóss u. 80. szám a|att elhelyezkedő,47 fiŕ
alaptert.iletű, önkormányzati tulajdonú, utcai, fölđszinti nem lakás célúĹizlethelyiségre kötött
bérleti szeruőđésmódosításához a tevékenységi köľ tekintetében zöldség-gyümölcs üzlet
szeszesital árusításával tevékenységľe, 95.183,-Ft/hő + nfa bérleti és közüzemĹ és külön
szolgá|tatási díj os s zegen.

2.)

a bérleti szerződés megkötésének feltétele' hogy az onkoľmőnyzat tulajdonában álló nem
takás cé|jára szo\gáIó helyiségek béľbeadásának feltételeirol szóló I712005. (Iv. 20.) számí
Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 22. š Q) bekezdés d) pontja alapjánbér|o
vá||a!ja a mfu megfizetett óvadék feltöltését az űjoĺlnaĺmegálLapított béľletidíj összegének
megfělelő m&tékéig, tov1hbá a 22. g (2) bekezdés c) pontj a a|apjáĺ vái|a|ja a kozjegyzo
el őtt eg yoldalú kötele zetts é gv 6l|al ás i nyil atk o zat aláírás át,

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető ígazgatőja
Határidő: 2oI3. február 04.

A dĺjntésvégľehajtásáltvégzo szervezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a kłozzététe|módjára
nem

indokolt

hirdetőtáblán

honlapon

Budapest, }}I3.janurár 15.
Tisztelettel:

Kovács ottó,
ügyvezető igazgatő
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