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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezó, Budapest VIII. keľii|et, 35728/2lDl539 hrsz.on
nýlvántartott, a természetben Budapest VI[., Szĺgony u. 9.11. szźtm alatt ta|á|hatő, !47 m2
alapterületű, két darab egyenlő (73,5 + 73,5 m") alapterületű, műszakilag nem összefiiggő,
külön közművekkel rendelkező utcaí bejáratu, ftildszinti nem lakás célú helyiség béľlője a
NOVOTRACE Szolgáltató Bt' A jelenleg hatáIyos bérleti szerzodés |997. jtĺnius 18-én jött
létre jogutódlás címén, hatźĺtozatlan időtartamľa a NoVoTRADE Kft. jogutódjaként, amely
2013. március 06-an módosításra került a Tisztelt Bizottság I57l20I3. (I. 18.) számú
határozata értelmében a béľleti đíj csökkentése miatt. A bérlő a helyiséget számítőgép,
iro dag ép, s z o ft ver sza|<lizlet és szew iz céIj ár a hasznáIj a.

A helyiség a tulajdoni lapon a helýség üzlet besorolású.

A NovoTRACE Bt. béľlő (székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 9-11; Cg: 01-06-517833;
képviseli: Barunyai Pálné), és a Flexico Kft. (székhely: 3842Ha|maj, Szent Istvántér 1.; Cg.:
05-09-008006; képviseli: Bernáth Lász|ő ügyvezető) kĺjzös kérelmet nyújtottak be a fenti
helyiségben béľlőtársi jogviszony létesítésének engedélyezése céIjthól. A helýségeknek
ktilön bejárata, valamint külcin közmúvekkel és mérőkkel rendelkezik, amely lehętővé tęszi a
bérlőtársi jogviszony létesítését oly módon, hogy a kérelmező cégek egyenként 73,5-73,5 m2
alapterületet bérelnek. Ebben az esetben a helyiség egylk 73,5 m'-es részében számitőgép,
irodagép, szoftver szakizlet és szerviz, a másik ktilön źL||ő 73,5 m,-es ľészében pedig
Bababolt mĹĺködne'

il. Indokolás

A bérlotátsi jogviszony engedélyezése bérbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen
előterjesztést.

III. TényáIlás

A béľlo által jelenle gfizetettbérleti díj: 95.000,. Ft/hó + Áfa.



A fenti vizfuás helýség után az onkormányzatkozös költség fizetési k<jtelezettségo27.|95,-
Ft/hó.

A Budapest VIII. keľĺilet, Szigony u. 9.1.1'. szźtm alatti (35728/2lDl593 hrsz), 147 m2
alapterületű helyiségre a Gľifton Propeľty Kft által 2012. október T6-án készitett és 2013.
augusztus 29-én aktualizált lngatlanforgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi éľtéke:
16.500.000,- Ft. A bérleti díj megállapitása az aktuális forgalmi érték 100 o/o-ának figyelembe
vételével keľül megállapításra. A helýségben végezett tevékenységhez (kereskedelem,
szewiz) tartoző béľleti dij 8 %o, azaz: 1!0.000.- Ft/hő + Afĺ.
A két társaság a cégnyilváúartási ađatok a|apján a Nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi
CXCVI. tĺirvény 3. $ szeľint át|źlirhatő szewezetnek minősül.

A bérlőtársi jogviszony létesítésével a helyiségbeĺ végezhető tevékenységi kcir bővítése
szükséges, amely a jelenlegi bérleti díj kategórián nem vźĺ|toztat. A bérleti szeruődés szerint a
bérlő a helyiséget számítőgép, irodagép, szoftveľ szakuz|et és szewiz cé|jéra béľli, amely
babďgyerm ek ruházat é s fel szerelé s keľe skedelmi tevékenysé ggel bővül'

IV. Jogszabályi kłiľnyezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35120113. (VI. 20.) számu ĺinkormányzati rendelet 2. $ (l) a Képviselő-
testtilet _ a rendeletben meghatćrozott feladat- és hatásk<jr megosztás szerint _ önkormányzati
bérbeadói đontésľę aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 9. $ (2) bekezdése értelmében máľ fenná||ő szerzodés esetén a béľlőtáľsi
jogviszony létesítésnek feltétele, hogy enől a leendő béľlőtársak megállapodjanak és a
Yárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság engedélyt adjon a szeruođés módosításźlra. }iĺ.ár
fennálló szerzłĺđés ęsetén a bérlőtársijogviszony létesítésének feltételeiľe a bérleti szerzodés
m ó do sításr a v onatko zó sz ab ál yokat k el l alka|mazni.

A Rendelet 24. s (2) bekezdése alapján, a bérleti szetzodés módosításáľól szóló bérbeadói
megállapodás feltételekhez köthető. Különösen - de ĺemkizárő|ag- a bérlőnek vállalnia kell
a) a szerzodés módosításától kezdve megťlzeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szeruődés nem 1'arta|maz ilyen kikötést, a béľleti ďíjat ajtivőben, éventę január 1-

jétő| a KSH által az ę|őzó évre vonatkozón közzétett fogyasztói árindex ménékével
növelve ťlzetimeg,

c) a bérlő vá'||a|ja a 17. $ (4)bekezđésben foglaltkijzjegyzoi okirat a|áírásźú, ameĺlnyibenaz
a bérleti j o gvi szony létrej öttének feltételeként előíľt.

A Rendelet 14. $ (7) bekezdése alapján: ,,Amennyibęn a felek a bérlő kezdeményezésére a
bérleti szerzőđést báľmilyen okból módosítják, a bér|ó a már beťlzetett óvadék tĺsszegét
köteles feltĺjlteni a bérleti szerződés módosításának időpontj źlban érvényes bruttó bérleti díj
szerint számított összegére. A bérlő a bérleti szerződés módosításának időpontjában éľvényes
bruttó bérleti díj szerinti óvadék megfizetésére kötelezett, ha óvadék megf,rzetésére koľábban
nem keľült sor.''

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megźů|apítása a rendelet 14. $ (1) bekezdése és a
Képviselo-teshilet 248/2013. (VI. 19.) szátmuhatározata szeľint töľténik. A Képviselo-testĺilet
határozatának II. fejezet 7. ponda éľtelmében ',A helýségbér a|ap1ául a helýségeknek a jelen
hatźlrozat és a Kt. más határo zata szennt aktla|izált forgalmi érték szolg á|.,, A Kt. hatźlrozat 5
pontjának p) alpontja a|apján, ha a helýségben többféle tevékenysé get végeznek, a bérleti díj
megáI|apitástlnźi azt atevékenységet kell figyelembe venni, amelyek a|apjáĺ a 8. pont szerinti
magasabb béľleti díj igényelhető.



Ahatźtrozat 8. pontja alapján helýségben végezni kívánt tevékenységek figyelembe vételével
torténik a bérleti díj meghatźrozása, amely alapjáĺ a kereskedelęm és raktározás utcai
bejźtratí, foldszinti helýségben tevékenységeldlez l'artozo szorző 8 o/o, míg a
számítástechnikai eszköz<is szervizę|éséhez tartoző szorző 6 %. A határozat 5. pont p)
alpontja a|apján a bérleti díj megállapitäsźtná| a 8 oń-os szorzót kell Íigyelembe venni.

Az 1993. LXXVIII. tv. (Lakástörvény) 43. s (1) bekezdése szerint, a béľbeadó ahatátozatlan
időľc kötott szcľződćst - ha a fclck máskćnt ncm állapodtak mcg - cscrchclyisóg biztosítrísa,
és a 24. $ (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatźrozott esetek fennállása nélktil is
felmondhatja. A felmondási idő - eltérő megállapodás hiányźhan - egy évnél rovidebb nem
lehet.

v. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a NOVOTRACE Bt. bérlő á|tal bére|t fenti címen |évő (35728l2lDl593 hrsz-ú),
utcai bejáratu, ťoldszinti két kiilön á||o (73,5 + 73,5 m2) 14] m2 alapteľĹiletű helyiség
tekintetében abérlotársi jogviszony engedélyezését a Flexico Kft.vel 110.000,. Ftĺhő + Áfa
béľIeti-, közĹizemi és külĺjn szo|gźitatźsi díjak megállapításávalhatfuozat|aĺ időre, 30 napos
felmondási idő kikĺjtésével, számítógép. iľodagép. szoftver szaktizlet és szerviz. valamint
bababolt cé|játa.

A hatályos bérleti szerzőďés szeľint a rendes felmondás idejét a Lakástĺjrvény hatfuozza meg,
mivel arról a felek a bérleti szeľződésben, vagy más külön megállapodásban nem
rendelkeztek. A Lakástĺirvény szeľint a felmondási idő 360 nap, ami az onkormányzat
érđekeivel ellentétes. A bérleti szerzóđés módosítása során a felmondás időtartamát 30
napban j avasolj uk me ghatár ozni.

vI. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a bérlőtársi jogviszony létesítésének engedéIyezését, mert a bérleti díj fizetése
folyamatos marađ, és az igy befolyó béľleti díj összege fedezí az onkormányzatot teľhelő
közös kĺiltség fizetési terhét, tovźtbbá megmarad egy jó ťlzętési moľállal ľęndelkező bér|o,
valamint indokolt a jelenleg csökkentett bérleti dij számított béľleti díj összegéľe tcirténő
vissza emelése.

A bérlőtársi jogviszony létesítése pénzigý fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helýsóg vonatkozásźlban a
bérlőtáľsi jogviszony létesítésével kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságihatfuozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzrigý Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélyezĺ a Budapest VIII.' Szigony u. 9.11.. szźm alatti,35728l2/D/539 hrsz-tl, utcai
bejáratű, füldszinti, I47 m2 (73,5 m2 + ]3,5 m2) aIapterületű nem lakás célú helyiségľe
bérlőtársi jogviszony létesítését a NOVoTRACE Bt és a Flexico Kft között,
határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel, 110.000o- Ft/hó + Áfa bérletĺ +
kozizemi és kĹilön szolgáltatási díjak összegen számítógép. irodaeép. szoftvęľ szaktizlet
és szerviz. valamint bababolt cé|1fua.

2. a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormáĺyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helýségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)



számű Budapest Józsefuaľosi Önkormányzati rende\ęt |4. $ (7) đ) bekezdése éľtelmében
a leendő bérlőtáľsak a bérleti szerződés megkötését megelőzően kĺjtelesek megťĺzetni az
óvadék feltöltését, valamint a 24. $ (2) c) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási ný|atkozat aláirásźlt vállalják a leendő bérlőtársak.

Felęlős: Kisfalu Kft tigyvezeto igazgatőja
Hattridő: 2013. szeptember 23 .

A döntés végľehajtásátvégző szewezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20t3. szeptember 5.
Tisztelettel:

Kovács
ugyvezeto

ottó
igazgatő
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