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ELŐTERJESZTEs
AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. szeptembeľ 16-i ülésére

Tárgĺz Siici és Fia Kft bérleti díj előíľás töľlési kérelme a Budapest vlil., Kálvária téľ
16. szátm alatti helyiség vonatkozásában

Előterjesző: Kisfalu Kft., Kovács ottó igyvezető igazgató
Készítette: Dér Lász|őné refeľens
A napirendet nyilvános tilésen lehet tĺíľgyalni
A dönté s el fo gadás ah o z e gy szerí szav azalÍobb sé g szfü sé ges

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkoľmrínyzat fulajdonát képező, Budapest VIII. kertilet, 35435ĺ0tN3'1 hľsz-on
nyilvántaľtott, természetben a Budapest vlil. keľület, Kálvária tér 16. szźlĺrl alatt ta\źL|hatő,
utcai, ftjldszinti, 30 m" ďapterületű' nem lakás célú helyiség bérlője a Süci és Fia Kft.
(székhely: 1086 Budapest Szerdahelyi u. I7.; cégegyzékszám.. 01-09-967955, képviselő:
Süllei Gyöľgy tigyvezető) a2013. április 03-án kelt, határozotĺ ídejíi,2018. december 31.
napjáíg szóló béľleti szerzódés szeľint. A bérlő a helyiséget raktźr cé|jarahasznźĺIja. A bérleti
szerzőđés megk<itéskoľ 112.015,- Ft óvađékot fizetett

A helyi sé g az ingat|an-nyi lvantaľtásban r aktzľ b e soľol ású.

A cég képviselője z0l3.jrilius l7-én kérelemmel foľdult a Kisfalu Kft-heą amelyben a20|3.
áprilisi béľleti díj elengedését kéri, mivel a helyiséget csak 2013. ápľilis I6-an tudta birtokba
venni. A Tisztelt Bizottság a74Il20I3. (V[. 03.) szrímú hatáľozatában a fenti díj elengedését
nem engedé|yezte.

A béľlő képviselője Süllei Gyciľgy kéri a fenti hatríľozat felülbíráIásat. Kérelmét azzal
indokolja, hogy a 2013. maľcius 8.i keltiĺ leveliinket, amelyben éľtesítettfü arról, hogy a fenti
helyiség bérbeadásrĺhozhozzájźtrult a Tiszelt Bizottság' nem vette źú és erről telefonon nem
értesítettĹik őt. A béľleti szerzodést 2013. április 4-énirta a|á, akozjegyz(ĺtĺĺl április 8. napjára
kapott időpontot' A kĺizjegyzői okítat birtokában kereste fe| az onkormanyzatiHźnkeze\(5
irodát, ahol a helyiség birtokba adásáta2Dl3. április Ií-aÍIkeriilt soľ.

A béľlőt 2013. miíľcius 18-án téľtivevényes levélben kiéľtesítettfü a Yfuosgazdálkodási és
Pénnlgyi Bizottság 21212013. (III. 11.) szźtmú hatfuozatfuőL, amelyben hozzźljaru|t a
bérbeadáshoz. A posta 20|3. ápľilis 05-én 

''nem 
kereste'' jelzéssel visszaküldte a levelet. A

béľlő helyiség bérleti szerződését 2013. április 03-án irta a|á személyes egyeńetés alapjźn, a
bérleti szerződés kozjegyzőí okiratba foglalása 20|3. április 9-én történt meg, a bérleti
díjťlzetési kotelezettség kezđete 20|3. április 1. A helyiség biľtokba adźsa az źLtadźLs-átvétęIi

j egyzőkĺinyv a|apjan 20 13 . április I 6-an töľtént meg.



Nyilvlíntartásrrnk szerint, a fenti helyiség vonatkozásában 2013. augusztus 31-ig lejáľt
esedékességíi tartozálsa 48.424,- Ft, mely egy havi bérleti és hozzákapcsolódó kozilzemi
díjnak felel meg.

il. Indokolás

A bérleti díj előíľás törléséről aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.

III. Tényállás

A Budapest VIII. keľiilet, Ka|várla tér 16, szám alatti önkoľmrínyzatí tllajdonban lévő
35435l0lN3I hľsz-ú, 30 ftŕ alapterĹilehĺ nem lakás célú helyiségnek az Ingatlan-
vagyonkataszterben nyilvĺĺntaľtott bęcsült értéke: 6.300.000'- Ft. A helyiségben végezett
kereskedelmi és utcai, ftjldszinti helyiségben végzett raktározási tevékenységhez tartoző
bérleti díj 8 %-kal szźmlítottbérleti díja: 42.000"- Ft/hó + Áfa.

Az onkormźnyzatáIta|fizetettközos költség (vízőrané1kii1i): 17.82O,- Ft/hó.

Jelenlegi bérleti díj előírás: 29.4OO,- Ft/hó + ĺfa+ 2.08I'- Ft/hó szemétszźi|ítási díj+ Áfa +
6.648,- Ft/hó víz és csatornadíj + Áfa.

IV. Jogszabályi körny ezet ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jaru szolgáló helyiségek bérbeađásanak
feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) szźlmtĺ Budapest Józsefuĺíĺos onkormányzati rendelet
(továbbiakban Rendelet) 2. $ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testiilet _ a Rendeletben
meghatiĺľozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkoľmányzati bérbeadói dĺjntésre a
Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot j o gosítj a fel.

A248/2013. (VI. 19.) számt képviselő-testĹileti hatfuozat VII. fejezet 3l. pontja énelmében
béľleti díj mértékéről, a béľleti đíjat &íntő kérdésben az onkormányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló szervezete dönt.

Ahatározat7. pontja a|apjźn a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hataľozat és a
Képviselő-testiilet más hatĺíľozata szerint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál. A
képviselő-testiileti hatźtrozat II. fejezet 8. a.) pontja értelmében, a helyiségben végezni kívĺĺnt
tevékenység figyelembevételével tcirténik a bérleti díj meghatározása.

A Polgáľi Törvényk<lnyvéről sző|ő 1959. évi IV. törvény 201. $ (1) bekezdése értelmében a
szerződéssel kik<itĺitt szo|gá|tatásén _ ha a szeruődésből yagy a köriilményekből más nem
következik _ ellenszol gá|tatás jźľ.

v. Dtintés taľtalmának indoklása

Nem javasoljuk a fenti béľlőnek a20I3. ápľilis 1. és 15. közötti iďĺĺsza|<ra ariínyosan a béľleti
díj törlését , I4.700,-.Ft bérleti díj + Áfa + 1.040,- Ft szeméts zá||ítási đíj + Afa + 3.324,- Ft víz
és csatoľnadíj + Afa összegben. A bérlő a bérleti szerzőđést megkötötte, a helyiség
biľtokbavétele április hónapban megtöľtént. Az onkoľmányzatbérleti díj előírásajogos. Azért
nem javasoljuk a 15 napľa az e|óírás tdrlését, mert a béľlőt már f0I3. március 18-án
tértivevényes levélben ki lett értesítve aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 21212013.
(III. 11.) szrámú hatźrozattról, amelybenhozzájttult a bérbeadáshoz, de a posta 2013. ápritis
05-én 

''ÍIem 
keľeste'' jelzéssel visszaküldte. Ettől függetlenül a béľlő 2013. április 03-an

kötötte meg a bérleti szerzodést és 2013. április 09-én közjegyzői okiľatba foglaltatta, de a
biľtokba vétel ügyében csak 2013, április l6-arĺ járt eI.

vI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés pénzngyí feđezętet nem igényel. Amennyiben nem járu|hozzá a Tisztelt Bizottsźę a
béľleti ł köziizemi díj törléséhez, tłgy a bérlőnek rendeznie kell a kérdéses 2013. áprilisi



bérleti díjat + kozizemi díjat, és u igy befolyó bérteti díj bevételt jelent onkormányzat
részére.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti díj tcĺľtésével kapcsolatos dĺjntését
meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

..év. (...hó....nap). szźtlntĺVaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jáľul hozzá a Süci és Fia Kft.
által bérbevett Budapest VI[., KáIvźria tér 16. szálrl a|atti, 35435l0lN3I hĺsz-ú, 30 mf
alapterületiĺ helyiségre, a 2013. április 1. és 15. közĺjtti időszakra arányos bérleti díj +
kij, njzemí díj ttĺľlé s éhez.

Felelős: Kisfalu Kft, iigyvezetó igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2013. szeptembet 23.
A d<jntés végrehajtásźivégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététęI módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 5.
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