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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0I3. szeptembeľ l6.-i ülésére

Tárgy: AZárka Kft bérleti díj felülvizsgáIati és szeľződés módosítási kérelme a Budapest VIII.
keľület' Teleki tér 7. szám alatti helyĺség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Kubánka-BeľghammerPetraKisfaluKftreferens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A dö nté s e lfo gad ásáh o z e gy szer u szav azattöbb s é g szĺi ksé ge s

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmény

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, 35361/0/N39 hrsz-on nyilvántaftott'
természetben a Budapest VIII., Teleki tér 7. szám a|atttalá|hatő, 60 mf alapterületű, utcai, foldszinti
nem lakás célú helyiség.

A helyiség bérlője, a f005. november 1 7-én kelt, határozat|an időre szóló béľleti szerződés a|apján a
Zźtrka Kft. (székhe|y: f3I0 Szigetszentmiklós, Gyárte|ep 1f00I/I3. cégsegyzékszźtm: |3 09 097763,
képviseli: Lovászné Tejfel Brigitta). A helyiséget az IY 68 Kft-től vette át, aki 2000. október 24-e őta
vo|t a helyiség bérlóje' A bérlő a helyiséget kereskedelmi tevékenység cé|jára haszná|ja. A bérlő
építéssel, és építési anyagok gyźtrtásáva| foglalkozik.

A bérlo szerzodéskötéskor 195.000'- Ft óvadékot fizetett. A helyiség az ingat|m-nyilvántaľtásban
Ĺizlethelyiségkérrt szerepel.

A ZárkaKft képviselője, Lovászné Tejfel Brigitta kérelmet nylijtott be Társaságunkhoz. A Társaság fő
tevékenysége az építőiparhoz kapcsolódik. Az építőipar kilátástalan á|Lapota miatt egyre nagyobb
nehézségekbe ütközik a helyiség bérleti díjának megťlzetése, ezért kéľvényezik a bérleti díjuk jelentős
csökkerrtését'

II. Indokolás

A bérleti díj csokkentésének engeďé|yezése esetén a bérleti jogviszony továbbra is fennmaľad,tehźfi az
onkorrnányzatot terlrelő közös költségen felü| bevételt eredményez a tu|ajdonos onkormányzat
részére'

III. Tényállás

A Budapest VIII. kerĺilet' Teleki tér 7' szám a|aÍti (hrsz.:3536|10/N39),60 m2 alapterületű helyiség
Grifton ProperĹy á|ta| 20|3 ' augusztus 30-źtn készitett Ingat|anforgalmi Szakvélemény szerinti
forgalmi értéke: 9.900.000'- Ft. A helyiség bérleti díja, a helyiségben végzeÍt keľeskede|mi
tevékenységheztartoző 8 o/o-os szorző a|apján 66.000,- Ft/hő + Äfa.

Je|enlegi bérlęti díj előíľás: 92,361,- Ft/hó + Afa+kozuzemi és külonszolgáltatási díjak.

Y ízőrás közös költsé g: 9.394,. Ftlhó'

Nyilvántartásunk szerint a bérlőnek 20l3. augusztus 31-ig nincs bérleti díj elmaradása'

Iv. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

Az onkorm ányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 3512013. (Vl. 20') számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) 2. $ (l) bekezdése éľte|mében a Képviselő-testület - a Rendeletben meghatározo|Í feladat-
és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot j ogos ítj a fel.



Af48/f0|3. (VI. 19.) számű képviselő-testiileti hatźrozat (továbbiakban Hatźrozat) VI. fejezet3I.
pontja értelmében bérleti díj méľtékéről, a bérleti díjat érintő kérdésben az onkormányzat'
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete dönt.

A Határozat 7 ' pontja a|apján a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-
testület máshatározata szerint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi értéke szo|gá|. AHatározatll. fejezet
8. a.) pontja éľtelmében' a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével toľténik a
bérleti díj meghatározása. A béľleti díj megállapításáná| a kereskedelmi tevékenységhez tartoző 8%o-
os szorzót kell ťrgyelembe venni.

A Határozat 19. pontja értelmében a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szervezet javas|atára az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése a|Ąźn a bérbeadói
hozzájttru|ásra vagy a szetződés módosítĺásáľa _ beleértve a bérleti díj felülvizs gćlatát is _ irányuló
bérloi kérelem esetén, ktilönösen, ha a kérelem a kérelem indokaként előadják' hogy a bérleti díj
összege nagy terhet ró a vállalkozásrą a 7-I7. pontban foglalt szabályoktól el lehet térni, és az
egyébként igénylendő bér|eti díjnál legfeljebb 50 %o-ka| alacsonyabb összegű bérleti díjról is meg lehet
állapodni - Vagy a béľleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi körülmények fennállása esetén:
a) a béľleti szerződés szerint ťlzetendő bérleti díj ĺisszege legalább 15 %o-ka| meghaladja a 7. és 8.

alapján számitottbéľleti díj métékét, és
b) a béľleti jogviszony tobb mint 36 hónapja fennáll, ideéľtve aztis,ha a bérlő jogutódlással szerzet.

bérletijogot, és
c) abér|ő ťrzetési fegyelme megfelelő a béľbeadó irźnyába.

A béľIő a Rendelet f4' s Q) bekezdése c) pontja és a |7. $ (4) bekezdésben foglaltak a|apján a
közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírására, és a 14. $ (7) uekôzoese
a|apján, ha a felek a bérlő kezdeményezésére a bérleti szerződéstbármilyen okból módosítják, a bérlő
a mźtr befizętett óvadék összegét koteles feltolteni a béľleti szerződés módosításának iđőpontjában
érvényes bľuttó bérleti díj szerint számítottösszegére.

v. Döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiséget bérl'ő Zárka Kft bérleti szerződésének módosítását, a bérleti díiának
f5 %o-ka| történő csökkentését, azaz a béľIeti díj 69,271,- Ft/hó + Áfa összegben tĺinenő
megźů|apitását, mivel az onkormányzat érdekét szo|gá|ja, hogy megtaľtsa a rends'eres"ň és pontosan
fizeto bérloket.

A ZárkaKfI', az OPTEN céginformációs adatai szerint 2010. évben l68.693e Ft árbevételt produkált,
ezze| szembenaz értékesítés nettó árbevétele 201l' évben |74.977eFt,20|2. évben |48.657eFt volt.
A mérlegszerinti eredménye20|0' évben 3,4I3eFt,201l. évben -l8.852e FtésZO|f. évben -5.979e
Ft volt' Ezek a|apjtln megállapítható, hogy a társaság gazdá|kodásaf01|' évhez képest 20|2. évben
javult, de még mindig veszteséges.

vI. A dtintés cé|ja, pénzügyi hatása

Fentiek a|apjánjavasoljuk a bérleti szerzodés módosít.ását a bérleti díj tekintetében, mivel abér|o źita|
jelenleg ťlzetett bérleti díj meghaladja a számitott bérleti díjat'

Amennyiben nem kerÍil elfogadásra az alacsonyabb bérleti díj, a béľlő visszaadhatja a helyiséget, és az
on koľm ány zat e|v e szíti e gy m in d i g ren db en fizet(5 b ér|őj ét,

A bérleti szerzodés módosítlása pénzugyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a he|yiség béľleti díj feltilvizsgá|atáva| és a béľleti
szerződés m ódosítiísával kapcso|atos döntését m eghozr i szíveskedj en'

Határozatijavaslat

'év. ('..hó....nap). számú Yáľosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottsági határozat:



|') hozzájárul aZárka Kft által bérelt Budapest VIII. kerĺilet, 3536110/A139 he|yrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keľiilet, Telekĺ tér 7. szám a|atti 60m2
alaptertiletű, utcai bejáratí, füldszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás céhi helyiség
vonatkozásában a bérleti szerződés módosításához, és a bérleti dij 69.271,- Ft/hó + Áfa +
különszolgáltatási díjak összegen történő megá||apitástlhoz a bérleti szerződés módosítást
követő hónap l. napjától.

f .) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bér|ó az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő hetyiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 35/20|3. (VI. 20.) szttmil
Budapest Jozsefuárosi Önkormányzati rendelet 14. $ (7) bekezdés szerinti óvadék fizetést
(feltoltést) és a f4' $ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak a|apján a kozjegyző elott egyoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|álĺásátvźl||a|ja.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 23'
A dĺintés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel mődjfua

nem indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, f013. szeptember 05.
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