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Bizottság 20L3.januáľ 28.ĺ ülésére

Táľgy: THIEN HUONG Kft. béľbevételĺkéľelmea Budapest VIII. keľiilet, Üllĺĺĺt sł.
56. szám alatti üľes önkoľ mány zati tulaj donú helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgató
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Tisztelt Bizottság!

Az

onkoľmányzat tulajdoĺát képezi a Budapest VIII., 3633g/0lN5 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott, termés zetben a Budapest VIII., Üuoĺ ĺt 54.56. szátm alatti,91. m2 alapterületű,
utcai bejáĺatű', földszinti nem lakás céhíhelyiség, amely aZ ingatlan-nyilvántartásban
iizlethelyiség besoľolású.

A

Józsefvrárosi Vagyonkezelő Kft munkatársai a helyiséget 2007. október f6-aÍI vették
biľtokba. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség állapota megfelelő,
rendeltetés s zerú has zĺáiatr a alkalmas.

A THIEN HUONG Kft.

(széktrely: 1164 Budapest, Georgina u. 33. Cg: 0L-o9-9o2369,
képviselője Phan Mau Chuong) bérbevételi kérelmet nyrijtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti
helyiség szeszáľusítással engedélyezett élelmiszerüzlet céljáľa történő bérbevétele kapcsán. A
kérelemhez becsatolta a Kft. cégkivonatát, a képviseletre jogosult aláíľási címpé|dányát.

A

benýjtott iratok, valamint a kérelmezo nyl|atkozata alapján megáilapítható, hogy a
nemzeti vagyonĺól szőIő 20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)

THIEN HUONG Kft. a

bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

A

kéľelmező a bérbevételi kérelméhez becsatolta a helyiség üveg portáljainak cseréjéhez
sztikséges koltségvetést, mely összeg beszámításátkéri a bérleti díjba arĺrak csökkentésével.
A Kisfalu Kft. ÖnkormáĺyzatiHáłzkeze|ő hoda a költségvetést megvizsgźlta, a portál javítás,
{ivegcseréjének szĺikségességételismeľte és javasolta a kĺiltségvetésbenszeľeplő bruttó
1 40. 000, - Ft ö s s zeg b eszámításának en ged éIyezés ét.

A kéľelmezőbér|etiđíjĄánlata:

A vízőrás

hely,iség utián
23.660.. Ft/hó + Afa.

A GRIFTON

110.000,- Ftĺhó +

aZ

Áfa

onkormanyzat kcjzös kĺiltségfizetésikötelezettsége:

Property Kft. által A\IL,június 06-ánkészített,})I3.jaqurár 14-én aktua|ízáit
Ingatlanforgalmi szakvéleményszerint a 36339l0/N5 hĺsz-ú,91m" alapterĹiletű, utcai
bejáratí, fcjldszinti nem lakás célúhelyiség forgalmi értéke:18.900.000,. Ft. A bérleti díj
megáilapítása a nyilvźntartási érték7)?o-ának figyelembe vételévelkeľült megállapításra. A

Ęe.lyiségben végezĺikívánt tevékenységheztaftozó bérleti díj 10 vo, IZZZ 110.250.. Ft/hó +

Afa.

Az Onkormányzat

tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgá'|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeirő| szőló L7l20o5. (Iv. 20.) szźtmú'Budapest Józsefváľos onkoľmányzati rendelet 2.
$ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatfuozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _
önkormrányzatibérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosída fel.
A kéľelem elbírálásakor a béľletidíj megállapítása a Rendelet 13. š (1) bekezdósc' ós a
224l2oI2. (vII. 05.) számli' Képviselő-testületi hatfuozat szerint történik. A Rendelet 13. $ (1)
bekezdése alapján, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékérőla bér|o
kiválasztása soľán kell megállapodni. A Képviselő-testületi határozat II. fejezet 7. pontja
éĺelmébena helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen lnatározat és a Kt. máshatározata
szerint aktlalizź/rt bekĺiltözhető forgalmi éÍtékszolgál. A Képviselő-testületi hatźrozat II.
fejezet 8. a.) pontja értelmébena nettó 25M Ft éľtékalatti tires, üres, legalább 12 hónapja nem
hasznosított helyiség esetén a helyiség Ár'e. nelhili forgalmi értékénekTOvo-át alapul véve
kell meghatátozni.

A

helyiségben végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével történik a béľletidíj
meghatározźsa, amely alapjrán az éIe|miszer kiskereskedelem szeszárusítással tevékenységhez
tartoző szorző I0 va.

A

bekezdés a|apjáĺ a leendő bérlo a bérleti szerzođésmegkötését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 15. $ (4) bekezdés alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségváIlalási nyilatkozat aláÍmi.

Rendelet 13.

$ (2)

Szakmai iavaslat:

.Iavasoliuk a fenti címen lévő helyiség béľbeadását a THIEN HUONG Kft, rész&e
élelmiszer kiskereskedelem szeszárusítással céIjára hatátozott időre, 2018. december 31.
javítási koltsége miatt a
napjáig. Javasoljuk továhbá azllveg poľtál bruttó 140.000,- Ft éľtéktĺ
béľletidíj megállapítását ťlgy, hogy a bérleti díj <isszege a ktivetkezőképpen alakul: az első és
második hónapban 4O.25O,- Ft + Áfa + közüzemĹ és különszolgáĺLtatálsi díjak, a haľmadik
hónaptól pedig a számított béľletidíjra, azaz 110.250,- Ft + Afa + kozijzemi- és
ktilöns zol g áltatási díj ak ös s zegľe módosul.

Javasoljuk az :dveg portál javítási koltségénekösszegével csökkenteni a béľleti díjat, mivel
mint béľbeadóra tartoző munkát az onkormányzatiHázkeze|ő koda leigazo|ta.

.Iavasoliuk a fenti helyiség kére|mező részérea bétbeađását,mert az 5 éve üresen á11ó
bérleményígy bérbeadásľa keľiil, és a folyamatosan befolyó bérleti díj fedezí aZ
onkoľmrányzatközos költség fizetési terhét, továhbá azon felül plusz bevételt is jelent, és a
helyi ség állagme góvás a, folyamatos kaľb antartás a biztos ított.

A helyiség béľbeadása pénz;jgyifeđezetetnem igényel'
Fentiek aIapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat
év. (...hó....nap). számíVárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságíhatározat:

A VárosgazdáIkoďási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

L.) hozzó.iĺÍrul a Budapest VIII., 36339l0tN5 helyrajzi számon nyilvántaĺtott,
természetben a Budapest VIil., Ünĺĺűt 54.56. szźlm alatt ta|á|iató, 9I m2
alapterülettí, üľes, önkoľmányzati tulajdonú, utcai, f<ildszinti nem lakás célúhelyiség
bérbeadásahozhatátozott időľe 2018. december 31. napjáig a THIEN HUONG Kft
tészére,élelmiszer kiskereskedelem szeszáľusítással cé|jfua, a bérleti đíjata helyiség
üveg portáljainak javítására beadott költségvetés miatt az alábbiak szerint ái|apítja

meg:

az első és második

különszolgáltatási

Ft + ĺta +

hónapban 4O.f5O,-

közüzemi-

és

díjak, a harmadik hónaptól pedig a továbbiakban 110.250,- Ft + Áfa
+ kozizemi- é s küIön s zo|gáItatás i díj ak ĺi s s ze gre mó do sul.

2.) abérIeti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló I7ĺ2oO5. (Iv.
20.) számű Budapest Józsefváľosi onkoľmányzatiľendelet 13. $ (2) bekezdése alapjrán
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése
alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségválIalási
leendő béľlő.

nyilatkozat a|áítáłsált vállalja a

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatráridő: 2013.febru aÍ 04.
A dtlntés végrehajtás átt v égzó szeÍv ezeti egység : Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata akozzétételmódjára
nem indokolt
hirdetőtáblán
honlapon
Budapest, 2013. jaruźľ14.
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Tisztelettel

Kovács ottó

ijgyvezető igazgatő
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