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Tisztelt Y tlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, 3óó58/0ĺN1 he|yrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerĺilet, Rtikk Sziláľd u. 3. szám alatti' béľleti
szerződés szerint 46 m2 (tulajdoni lap szerint 43 mz ) alapteri'iletű, udvari bejáratu, ftildszinti nem
lakás célú helyiség, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint egyéb helyiség besoľolású.

A fenti helyiséget az Extra Kft (Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 1 1 ' il. Ifla cégegyzékszám:
0I-09-267881, képviselő: Bálint Attiláné ügyvezető) bérli a 2006' május 2-źnkę|t 2010. đecembeľ 31-
igszó|o, valamint a2011. decembeľ 7-én kelt hatáĺozatlan időre szóló, fijldhivatali bejegyzés vtitozás
miatt módosított béľleti szerződés tanúsága szerint, rakttlrozás és klubhelýség céljából. A bérleti
szerzodés megkĺitésekor összesen : I 8f .498,- Ft óvadékot ťlzetett meg

A béľlő képviselóje, Bálint Istvánné kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, melyben kéri a fenti
helyiség vonatkozásában a bérleti díj csökkentését, cége anyagi nehézsége miatt. Kérelmében leírta,
hogy a jelenlegi béľleti díjat is csak nagy eľőfeszítések tráĺ tudja kifizetni.

II. A beteľjesztés indoka

A szerződés módosításának és a bérleti díj cstikkentésének engedé|yezése bérbeadói döntést igényel,
amely indokolja a jelen előterjesaést.

ilI. Tényállási adatok

Jelenlegi nettó bérleti díj előírás: 42.877,-Ftlhő

Nyilvántaľtásunk szeľint a béľlőnek 20l3.novembeľ 30. napjáig dijhtltraléka nincs.

A Ę fiŕ alapteľületíĺ vizőrás helyiség után az onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége:
8.600.- Ft/hó

A Budapest VIII. kerület, Rokk Szilárd u. 3. szám alatti helyiség a Grifton Pľoperty Kft' á|ta| 2012.
december 4-én készített, Gódoľ Lász|ő ingatlan szakértő á|ta| 2013. november 28-án akďua|iztit
Ingatlanforgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi értéke: 7.100.000,- Ft. Az onkormányzat
tulajđonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3.
(VI. 20.) számu Budapest Józsefuáľos onkormányzati rendęletet, illetve af48l20I3. (VI. 19.) számu
Józsefuárosi Önkoľmányzat képviselő.testületí határozat a|apjźn a helyiség 6 %o-ka| számitott bérletí
díja: 35.500.- Ft/hó + Afa.

Az opten cégtár mérleg- és eľedménykimutatás adatai a|apjáĺ az Extra Kft 2010-ben 2'3f6 eFt
árbevételt realiztit,mig2011-ben 1.008 eFt-ot, ami20t2-ben kissé emelkedętt 1.606 eFt-ľa' 2010.ben



mérleg szerinti eľedménye -231 eFt, míg 2011-ben -1.689 eFt,2012-ben pedig -3.233 eFt
veszteségge| zärt.

fV. Diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Extľa Kft bérleti szerződés módosítĺását és a bérleti đijának a
számitott bérleti díj <isszegén , azaz 35.5O0,-Ft + Áfa bérleti dij + konizemĹ és ktilönszolgáltatási díjak
összegen történő megállapítását, mivel abér|ó által jelenlegfizetett bérleti đij 17 %-kal meghaladja a
számit.oÍ't' hér|eti ĺĺíj at'

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Bizottság helyt ad a bér|ő kérelmének havonta 7 '377,- Ft-tal csökken az Önkoľmányzat
béľleti díj bevétele, azonban a kéľelem ęlutasítása esetén, ha a béľlő visszaadja a helyiséget havi
8.600,- Ft közös költség kiadása keletkezik a helyiség újbóli bérbeadásáig.

A kérelem engedélyezésével ery régőta a kerületben működő és jól fizető bérlő taľtható meg, új
bérbeadás esetén azonban a leendő bérlő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

A béľleti szerződés módosítása pénzügyi fedezetetnem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A béľbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljara szo|gáIo
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20ĺ3. (VI. 20.) számű onkoľmányzati rendelet 2. $ (l)
bekezdése a|apjźn a Képviselő-tęsttilet _ a ľendeletben meghatározott fęladat- és hatáskör megosztás
szęrint - <inkormányzati bérbeadói döntésľę aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel.

Af48l2013. (VI. 19.) szźlmű képviselő-testületi határozat (továbbiakban: HatźtrozaQ VII. fejezet 31.
pontja éľtelmében a bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezésérő|, vagy bármi|yen más béľleti
díjat érintő kéľdésben az Ollkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló bizottságajogosult
đönteni.

A Határozat 7 . pontja a|apjćn a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hattrozat és a Képviselő-
testület máshatározata szerint aktua|izźút beköltözhető foľgalmi értéke szo|gti. AHatározatlI. fejezet
8. a) pontja értelmében, a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a
béľleti díj meghatározása. A bérleti díj megállapításánéi az udvari bejáratű helyiségben töľténő
raktározás és a klubhelyiséghez tevékenységheztartozó 6 o/o.os szoľzót kell figyelembe venni.

A hatźlrozat 19. pontja a|apján, a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ó szeĺłezet javas|atára az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése a|apján a béľbeadói
hozzájáru|ásra vagy a szerzodés módosítására _ beleértve a béľleti díj felülvizsgáIatát is _ iranyuló
bérlői kérelem esetén' különösen, ha a kérelem a kérelem indokaként előadjak, hory a bér|eti díj
összege nagy terhet ľó a vállalkozásra, a 7-I7. pontban foglalt szabályoktól el lehet térni, és az
egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %o-kal alacsonyabb összegű bérleti díjról is meg lehet
állapodni -vagy a béľleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi k<irĹilméĺyek fennállása esetén:

a) a bérleti szerződés szerint fizetendő bérleti díj összege legalább 15 oÁ-kal meghaladja a 7. és 8.

alapjźn számított bérleti díj mértékét, és

b) a béľleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideéľtve azt is,ha a béľlő jogutódlással szerzett
bérletijogot, és

c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a béľbeadó iránytlba'

A Rendelet f4's Q) bekezdés a|apjźtn a bérleti szerződés módosításáľól szóló bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető. A béľlő a Rendelet 17. $ (4) és a 24. $ (2) bekezdése c) pondában foglaltak
a|apján aközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírására kötelezett.

Fentiek a|apjźtĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntés ét meghozni szíveskedjen.

IJa;tározatijavaslat



AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy:

1) hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, 36658l0lNI he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest V[I. keľület, Rtikk Sziláľd u. 3. szám alatti, béľleti szerzódés
szerint 46 mz (tulajdoni lap szerint 43 mz ) alapteľületíĺ, udvari bejáratí, ftjldszinti nem lakás
célú helyiséget béľlő Extľa Kft bérleti szeľződésének módosításához, és a bérlęti díj 35.500'-
Ft + Afa bérleti díj + könjzemi- és ktilĺinszolgáltatási díjak összegen t<jrténő

megá|Iapitásához.

2) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gtúő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) számil
Budapest Józsefuárosi onkormányzatí rende|et 24. $ (2) bekezdése c) pontja a|apjtn
kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásátvá||aljaa béľlő'

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. december 23.
A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététe| módjáľa

nem indokolt

Budapest, f073. december f .

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel: f-
Kovács Ottó

igyvezető igazgatő
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