l-,

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testtiletének

Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Előterjesztő: Kísfalu

Bizottsága

Kft.

A Városgazdálkodási

ą
.-:\

.

ELOTERJESZTES
és Pénziigyi Bizottság 2013' novęmbęr 22-í ülésérę

Tárgy: Eboni

2000 Kft. és J & G Bľotheľ Kft. béľlőtáľsakbérletĺdíjcsiikkentésĺkéľelme a
Budapest VIII. keľület, Vajda P. u. 7.13. száłm a|atti önkormányzati tulajdonú nem
lakás célt'i helyiség vonatkozásában

Előterjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács

ottó ugyvezeto igazgato

Készítettę:DérLtszlőnéreferens

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A döntés elfo gadásáh o z egy szeru szav azattobbsé g szĺik sé ge s
Tisztelt Y tlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
I. Előzmények

Az onkoľmányzat tulajdonát képezía Budapest VIII. kerület,38793/0/N139 helyľajzi számon
nyilvántatott, természetben a Budapest VIII., Vajda P. u. 7.13. sztlm alatti, 66 mz alapteriiletű, utcai
bejźratű, frildszintí nem lakás célúhelyiség, amely az ingat|aĺ-nyilvántartás adatai szerint egyéb
helyiség besorolású'
A fenti helyiséget azBboni 2000 Kft. (1089 Budapest, Vajda P. u. 7., cégjegyzékszám: 07-09-705007,
képviselő: Ibrahim Gorgi vagy Szabó Ildikó ügyvezetők) és J & G Brother Kft. (1083 Budapest,

Szigony u. 8. IVlI., cégsegyzékszám:0I-09-719395, képviselő: Ibľahim Goľgi) bérlőtársak bérlik' a
2002. májlls 8.án kelt többször módosított hatźnozat|an idejiĺ béľletiszerzĺĺdésszerint, vendéglátó ipari
tevékenység(szeszesital árusítással) céljából. A béľleti szeľződések megkötésekor, illetve
módosításakoľ 325.800,- Ft + 58.215,- Ft összesen:384.01'5,- Ft óvadékot ťlzettek meg'

A Városgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság 976120|2. (VII. 25.) szźtmtĺbatározattlbaĺhozzájáru|t a
helyiség bérleti dijának csökkentéséhęz 89 .368,- Ft/hó + Afa összegľe , 2013. július 3 1-ig' A bérleti díj
augusztus 1-től 106.398,- Ft/hó + inftáció + Afa, összesen III.g3I,- Ft + Afa cisszegľe emelkedett.

A

béľlőtársak ismételten kéľelemmel forđultaka Kisfalu Kft-hez, amelyben kérik a fenti helyiség

vonatkozásában a bérleti dij 20 %-os csökkentését, cégeik aĺyagi nehézsége miatt.

II. A beterjesztés Índoka

A

szerződés móđosításának és a bérleti díj csökkentésének engedé|ryezése bérbeadói döntést igényel,
amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállási adatok
Jelenlegi nettó béľletidíj előíľás: |II.931,- Ft/hó.
Nyilvántartásunk szerint a bérlőnek 2013.október 3|. napjźig díj hátraléka nincs.

A 661ŕ alapterülettĺ vizőrás

helyiség ĺlttn az onkormányzat közös

12.904.- Ft/hó + 3.540.. Ft célbeÍizetés2014. máľcÍus 31-ie.

A 38793l0lV139

költség fizetési kötelezettsége:

hĺsz-ú,66 m2 alapterületű, utcai bejźratű, ťoldszinti nem lakás célúhelyisé gnek az
ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült forgalmi értéke:10.836.000'- Ft' A bérleti díj
megá|Iapítása a nyilvántartási érték100 %o-ának ťrgyelembe vételévelkerül megállapításľa. A

helyiségben végezni kívánt tevékenységheztarIoző bérleti díjszorző 72o/o, azaz a számitott béľletidíj
összege: 108.360,- Ft/hó + Afa

Az opten

cég!ár méľleg- és eredménykimutatás adatai aLapjtn azEboni 2000 Kft. 2010-ben

3'flf

ęFt

árbevételt realizá|t,migfOI|-bęĺ5.799 eFt-ot, amif}I}-ben kissé emelkedett 6.856 eFt-ra. 2010-ben
mérleg szerinti eredménye -f.852 eFt' míg 20l1-ben -4'350 eFt,20I2-ben pedig 4.f69 ęFt

vesńeséggel zárt.

AJ&G

Brother Kft. 2010-bęn |f7'010 ęFt árbevételt realizá|t, mig2}II-bęn77.319 eFt-ot, ami
fO|f.ben64'89f eFt-ra csökkent. 201O-ben mérleg szerinti eredménye 1.393 eFt, 2011-ben 1.105 eFt,
mig}}If.ben 887 eFt eredménnyel zárt.

IV. Dtintés tartalmának ľészletesismeľtetése
Nem javasoljuk a fenti címen lévo helyiségre az Eboni 2000 Kft. és a J & G Brother Kft. béľlőtársak
szerződésének módosítását és a bérleti díj csökkentését, tekintętte| arta, hogy a jelen|egťlzetett bérleti
díj mértékenem haladja meg 15%-ka| a számított bérleti díj mértékét.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása
A bérlęti díj cs<ikkentés elutasítása esetén az onkormányzatnaknem keletkezik tttbevétel kiesése.
A'hatáĺozati javaslat elfogadása nem befolyásolja a 20|3. évretervezetíbérletidíj bevételi e|óirányzat
teljesülését.

A dontés péĺnlgyifedezetet nem igényel.
VI. Jogszabályĺ ktirnyezet ismeľtetése

A

bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céIjára szoIgáIő
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI' 20.) számű önkormányzati ľendelet 2. $ (1)
bekezdése a|apjźn a Képviselő-testtilet - a rendelętben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás
szerint - önkormányzatibérbeadói döntésre aYfuosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottságćlt jogosítja fe1.

A248lf0l3' (VI. 19.) számű képviselő-testületi határozat (továbbiakban..Hattrozat) VII. fejezet31.
pontja étęlmében a bérleti díj méľtékéľőlés megfizetésének ütemezéséľol,vagy bármilyen más béľIeti
díjat éľintokérdésben az Onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottságajogosult
dönteni.
Hattľozat 7 . pontja a|apjtn a helyiségbéľalapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselőtestĺilet mźshatźrozataszerintaktua|izá|t beköltözhető forgalmi értékeszo|gá|' AHatározat II. fejezet
8. a) pontja éľtelmében,a helyiségben végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével történik a
bérleti díj meghatározása, A bérleti díj megállapitásźlnti a vendéglátás szeszárusítássaltevékenységhez
tartoző If oÁ-os szorzőt kell figyelembe venni.

A

A

hattrozat 19. pontja a\apján, a béľbeadással megbízott vagyonkeze|ő szervezet javaslatára az
onkormányzat Tulajdonosí/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján a béľbeadói
hozzájáru!źsravagy a szerzodés módosításáľa _ beleéľtvea bérleti díj felülvizsgáIatát ís - iľányuló
bérlői kéľelem esetén' külonĺisen, ha a kéľelem a kérelem indokaként e|óadják, hogy a béľletidíj
összege nagy terhet ró a vállalkozásra, a 7-I7. pontban foglalt szabályoktól el lehet témi, és az
egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %o-ka| alacsonyabb összegű bér|eti díjľól is meg lehet
állapodni _ vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni - az a|ábbi korĹilmények ťennállása esetén:
a) a béľleti szeľződés szerint fizetendó bérleti díj összege legalább 15 %o-ka| meghaladja a7. és 8.
a|apjtn számított bérleti díj mértékét,és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideéľtve azt is,ha a bérlő jogutódlássa| szerzett
bérletijogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a béľbeadó irźnyába.
Fentiek a|apjánkérem a Tisaelt Bizottsägot, hogy döntésétmeghozni szíveskedjen.

Hatőrozatijavaslat
év. (...hó....nap). számú Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dön| hogy nem járu|hozzá azBboni 2000 Kft. és a
J & G tsrother Ktt. bérlótársak által bérelt Budapest VIII. keľület 3879310lÁ/139 helyľajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest V[I., Vajda P. u. 7-13. sztlm a\att talá|hatő, 66 m2
alapterĺiletiĺ, cinkoľmányzati ĺiajdonú,utcai, ftjldszinti nem lakás célúhelyiség béľletidíjának
csökkentéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft ügrvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2013' decembet f.
A döntés végľehajtását végző szervezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavaslataakozzététel módjára
hiľdetőtáblán honlapon
nem indokolt
Budapest, 2013. november 14.
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Tisztelettel:

Kovĺĺcsottó

ügyvezető igazgatő
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