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Tisztelt Y árosgazdétlkođási és Pénzügyí Bizottság!

I.
Az

Előzmény

Önkoľmányzat tulajdonát képező, Budapest VIII. keľiilet, 34938l0ĺN3 hrsz-on nyílvántaľtott,
természetben a Budapest V[I. keľiilet, DéľiM. u. 6. szám a|att ta|álható, utcai bejáratu, Ítildszínti, 84 m,
alapterülettĺ, nem lakás célúhelyiség bérlője AIpáľ Péteľnéegyéni vál|alkozó a 2000. április 11-én kelt,
hatfuozat|an időtartamľa kötött bérleti szerződés szerint. A bérlő a helyiséget papír, irőszer ůz|et cé|jára
haszná|ja. A bérleti szerződéskĺjtéskoľ100.116,üzlethelyiség besorolású.

Ft

óvadékot fizetett.

A

helyiség a tulajđonilapon

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság 86412013. (VII. 29.) szźłmuhatározatában hozzájáru|t Alpźt
Péternéegyéni vá|IaIkoző által béľelthelyiség vonatkozásában a béľletiszerződés módosításához, és a béľleti
díj 90.000,- Ft/hó + Afa béľleti+ köziizemi- és ktilön szolgáltatási díjak ĺisszegen t<jľténő megtń|apításához.

A bérleti szerzodés megkötésének

feltétele volt, hogy az onkormányzattuIajđonában ál1ó nem |akás céIjáĺa
szo|gäIő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsęfuárosi
onkormányzati ľendelet 24' s Q) d) pontja a|apjan az ővadék feltöltését, és a2f . $ (2) c) pontja a|apjźn a 15.
$ (4) bekezdésben foglaltkózjegyzói okirat a|źúrását vállalja abér|o,

Alpár Péternékérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft.hez, amelyben kéte, hogy a feltételkénte|óirt óvadék

beťlzetésétől tekintsen el az onkormányzat, továbbá, hogy a bérleti díja 40.000'- Ft/hó összegľe kerüljön

csökkentésre. Kérésénekindokaként leírta, hogy a 2013. évi forgalma drasztikusan visszaesett, az űj
pénztźtrgépbeüzemelési költsége, a metró építése,valamint a közmű díjak emelkeđésemiatt nehézhelyzetbe
került, a költségei kigazdálkodása is komoly terheket ró rá.

II.
A

Beterjesztés ĺndoka

bérleti díj csökkentésének eĺgedéIyezéseés az óvadék elengedése bérbeadói đĺintést
igényel, amely
a jelen elóteľjesztést.

indokolja

III. Tényĺíllásiadatok
Jelenlegi nettó bérleti díj előíľás: 105.825,- Ft/hó

Az ÖnkormányzattitaIfizetęttköz<is

+

Áfa.

költség(vizőranélktili): 25.392,- F't/hó'.

Díjbeszedési Csoportunk nyi|vźntartása szerint Alpár Péternének 2013. október 3}-igtartozása nem áll fenn.

A Grifton

Propeľty Kft. által 2013. ápi|is 29-énkészitett, és 2013. október 24-én aktlúaizált értékbecslés
szerint a Budapest VIII. keľĺilet, Déri M. u. 6. szźtm alatti,34938/0ĺN3 hĺsż-ú,84 m2 alapteniletrí nem
lakás célúhelyiség foľgalmi értéke:13.500.000'. Ft. A helyiségben végezett tevékenységhez (kereskeđelem)
tartoző bérletíđíj8 %-ka| számítottbérleti díja: 90.000,.

Iv. A

döntés tartt|mának ľészletesismeľtetése

Fťhó

+

Áfa.

A bérlő 13 éve bérli a helyiséget, a jelenlegi bérleti díja 17,58

%o-kal halađjameg a számitott bérleti dijat, és
a havi kötelezettségének előírásszertĺen eleget tesz, E|ózőek alapján javasoljuk trĺrgyi helyiséget bérlő Alpár
Péternéegyéni vállalkozó bérleti szerződésének módosítását, és a béľletidíjnak aszámított béľleti díj és az
általa tętt ajánlott bérleti díj közĺitti ĺisszegen, azaz 80.000,- Ft + Afa + konizemi- és kÍilönszolgáltatási díjak
összegen történő megállapítasát december 1 -től.

Javasoljuk azővadék összegének

v.

l

havi bruttó bérleti díjban töľténő megźi|apitását'

A dtintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Bizottság helý ad a bérlo kérelménekhavonta 25.825,- Ft-tal csökken az onkotmáĺyzat
bérleti díj bevétele, azonban a kérelem elutasítása esetén' ha a bérlő visszaadja a helyiséget havi f5.392,- Ft
közös költség kiadása keletkezik a helyiség újbóli béľbeadásáíg.
kérelem engedélyezésévelegy régóta a kerületben működo és jól fizető bérlő taľtható meg, új bérbeadás
esetén azonban a |eendő bérlő fizetési készségeés hajlandósága kétséges

A

Az

óvadék célja, hogy abér|ő ťlzetésikötelezettségének nem teljesítése esetén feđezetet nýjtson atartozás
vagy egy részének a kiegyenlítésére'A bérlő a hosszli évtizedek alatt tanúsítottfizetési moľáljáľa, valamint a
már beťlzetett kamatozó óvadékra tekintettel nem indoko|t az ővadék 3 havi béľleti díjnak megfelelő
összegre ttiľténő feltĺiltése'Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság tekintsen e| az ővadék feltöltési
kötelezettségtől

A béľletiszerződés módosítása pénzugyi fedezetetnem igényel.

A

hattlrozati javaslat elfogadása a 2013. évre tervezett bérleti díj előirányzat teljesíilésétváľhatóan nem

befolyásolja.

VI. Jogszabályi köľnyezet

ismertetése

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás

c-éljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľól szóló
(VI.
35l20I3'
20.) számu Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban: Ręndelet) 2. $ (1) a
Kt. - a renđeletbenmeghatátozott feladat- és hatáskör megosztás szerint - onkormányzatibérbeadói döntésre
a Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítj a fel.

A24812013. (vI. 19.) számű Képviselő-testületi hattlrozat (továbbiakban: HatározaQ VII. fĘezet 31. pontja
értelmében, ha a bérleti díj mértékéľőlés megfizetésénekütemezéséľől,vagy báľmilyen más béľletidíjat
éľintő kérdésbenbérbeadói dontésre van szükség a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szeľvezet
javaslatáraaz onkormányzatTu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága jogosult dönteni.

AHatározat 7. pontja a|apjźłn a helyiségbér a|apjźtu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-testület
más hatźrozata szerint aktua|izźit beköltözhető forgalmi értékeszo|gál. A Határozat II. fejezet 8. a) pontja
értelmében,a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj
meghatttrozása. A béľletidíj megállapitásánźi a kereskedelmi tevékenységhezÍartoző 8 %.os szorzót kell
ťrgyelembe venni.

A

Hatźlrozat 19. pontja értelmében a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szewezet javaslatára az
Oĺlkormźnyzat TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága döntése a|apjtn a bérbeadói
hozzájźlru|ásÍa vagy a szerzodés módosításáľa - beleéľtvea bérleti díj felülvizsgźiatát is _ iľányuló bérlői
kérelem esetén, különösen, ha a kéľelem a kérelem indokaként előadják, hogy a béľleti díj összege nagy
terhet ró a vá|Ia|kozásra, a 7-|7. pontban foglalt szabáIyoktóI el lehet térni, és az egyébként igénylendő
bérleti díjnál legfeljebb 50 oÁ-ka| alacsonyabb összegű bérleti díjróI is meg lehet állapodni _ Vagy a bérleti

díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi kĺirülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szeľződés szeľint fizetendő béľletidíj összege legalább 15 %.ka| meghaladja a 7 . és 8. alapján
számított béľletidíj mértékét,és
a
b) béľleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideéľtve aztis,ha a béľlő jogutódlással szerzett bérleti
jogot, és
c) abér|ő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irźnyába.

A

Rendelet 24.

bekezdés a|apjźtn a bérleti szerződés módosításaról szóló bérbeađóimegállapodás
feltételekhez köthető. A 14. $ (7) bekezdés értelmében a bérlő a bérleti szerzodés módosításának
időpontjában éľvényesbruttó bérleti díj szerinti óvadék megfizetéséľekötelezett,ha az óvadék megfizetéséľe
korábban nem került sor. A 14. $ (4) bekezdés a|apjźn a hatáskörľęl ľendelkező bizottság jogosu|t az óvadék

s Q)

összegének mérséklésére, v agy elengedésére.

A

bérlő a Rendelet 17. $ (4) és a 24. $ (2) bekezdése c) pontjában foglaltak a|apján a közjegyző eIőtt
egyoldalú kötelezęttségvállalási nyilatkozat a|áirására kotelezętt.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a

d<intését meghozni szíveskedjen.

Hatírozatijavaslat
év. (...hó....nap). sztműYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási
|

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

.) hozzájtlra| az Alpár Péternéegyéni vállalkozó által bérelt Budapest VIII., 34938l0ĺN3 heIyrajzi számon
nyilvántaľtott, térmészetbena Budapest VIII., DéľiMiksa utca 6. szám a|atti 84 m2 alapterületű,

tulajdonú, utcai bejaľatu, ftjldszinti nem lakás célúhelyiség vonatkozźlsában a bérlęti
szerződés módosításához, és a bérleti díj 80.000'- Ft/hó + Afa + koz;jzęmi- és kĺilön szolgáltatási díjak

önkormányzati
ö s

f.)

sze

gen töľténő me gá||apitźĺsźthoz20

1

3

. dęcęmb

eľ 1 -tő l.

abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á|1ő nem lakás cé|jfua
szo|gá|,ő helyiségek bérbeadásának feltételeirő| sző|ő 35lf0|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi

Ônkormányzati rendelet

a 24. $ (2)

bekezdése

c) pontja

a|apján kozjegyző előtt egyoldalú

kötelezettsé gvá||a|źsi nyi|atkozat a|áírását vźi|a|ja a béľlő.

3.) az Önkoľmányzat tulajdonában tilrő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35ĺ2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (4) bekezdése
a|apjźn eltekint az őv adék feltoltési kötelezettség teljesítésétől.

Felelős Kisfalu Kft ĺjgyv ezeto igazgatőja
'
november f9.
Határidő: 2013.
A d<jntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság szélęs körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
honlapon
hirdetőtáblán
nem indokolt
:

Budapest, 2013. november 18.
Tisztelettęl:

Kovĺícsottó,
ugyvezető ígazgatő
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