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szeľződés módosításĺ kérelme a Budapest VIII. keľüIet, Kálvĺíľia tér 19. szám alatti helyiség
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Ti sae1t Y ár osgazdtllkođási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezó, Budapest VIII. keľiilet, Ká|vária tér |9. szőm 35456l0ĺN4 és
35456l0lV35 hľsz-on ĺyilvántaľtott, Budapest VIII. kerület, Kálváľia tér |9. szám aIatt ta|źihatő, 42 m2 +
24 Í.Iŕ, összesęn 66 mz alapterĺiletű, utcai bejáratű, ftildszinti nem lakás célú helyiség bérlője a Peteľ's Aľt
Kft (szék1rely: 1089 Budapest, KáIvána tér 19. cégjegyzékszám:0I-09-673926, képviseli: K<jves Péteľné). A
jelenleg hatályos béľleti szerziődés 2001. november 05-én jött |étrehatározat|an ideig tartő időtaftamra.

A Peter's Art Kft a helyiséget műhely és iľoda céIjára haszná|ja, ovadékfizętés a szerződéskötéskor nem
tortént.

A helyi s é g az ingatIan-ny I|v áft artásban iizletként s zeľep el.

A Peter's Aľt Kft kérelemmel forĺlult a Kisfalu Kft-hez' amelyben bérleti díj végleges csökkentését kéri. A
Kft képvise|ője leír1a, hogy árbevétele alacsony, tevékenységtik paplan-páma készítés, az idei méľlegĹik a
f072. évi mér|eghez hasonlóan veszteséges. A tevékenység már nem keľesętt szakma, ęzért nembíĘa az
eryre novekvő kö|tségeket azizIet csak heti két alkalommal van nyitva igy nehezen tudja fenntartarumagát.
Az ijzlętet nem szeretné bezámi és a helyiséget visszaadni, ezért kéri a bérleti ďíj 25 %-os csökkęntését. A
Peter's Aľt Kft. a béľleti szerzódés megkötése óta pontosan fizette a bérleti dijakat, de a fenti problémák
miatt 2013 . év elején el maľadt a ťlzętési kötelezettsé géve|. 2073 . október 28-tn rész|etfizetési megállapodást
kötött a 20|3. szeptember 30-ig 426.784,- Ft megfizetésére. A megállapodás megk<itéséig megťlzette a
tartozás 25 yo-źi, azaz 106.696,- Ft-ot. A fęnnmaradő részt kamatokkal növelten If hőnap alatt köteles
megťlzetni. Fizetési kötelezęttségét ľészben telj esíti.

il. A beterjesztés indoka

A bérleti díj csökkentésének engedé|yezése béľbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen előteľjesztést'

III. Tényállási adatok

Jelenlegi bérleti díj előíľás: 92.2|3,- Fťhó + ktizĺizemi és különszolgĺĺltatási díjak'

Az onkorm áĺyzat á|tal fizetett kcjzös költsé g (vizőranélkti1í): 33.696,. Ft/hó,.

A Budapest VIII. keľület, Ká.tvńria tér |9. szám aIatti (35456l0ĺN4 és 35456l0lV35 hĺsz-ú), 66 m2
alapterületű nem lakás célú helyiség a Grifton Property Kft által 2013. november 29-éĺ készített
Ingatlanforgalmi Szakvélemény szerintí forgalmi értéke: 10.900.000,- Ft' Az onkormányzat tu|ajđonálban
álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35120113. (VI. 20.) számu
Budapest Józsefuáros onkormányzati renďe|ętet, illetve a 248l2OI3. (VI. 19.) szźtmű Képviselő-testületi
hatfuozat alapjéna helyiség 8 %.kal számítottbérleti dija72.667.-Ftĺhő + AÍa.

Nyilvántartásunk szerint a béľlőnek 2014. február 28-ig 443.983,- Ft tartozása van, amely a ľészletfizetéssel
érintett kcjvetelést is tartalmazza.



IV. A döntés taľtalmrĺnak részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Peteľ's Art Művészeti Szo|gáltatĺi és Keľeskedelmi Kft bérleti
szeľződésének módosítását és a bérleti díi csökkentését a számított bérlęti dífta. azaz7f.667.- Ft/hó + Áfa
összegre.

A béľleti szerződés koľszeľűtlen, a módosítássa| az onkormányzat számára kedvezőbb bérleti jogviszony
jöhet létre, az onkormáĺyzat érdekét pedig továbbľa is az szo|gáIja, hogy megtartsa a ręndszeresen és
pontosan ťrzető bérlőket'

Felr|.iek a|apj,tlnjavasĺrljuk a béľleti szeľződés módosítását a béľleti díj tekintetében, mivel a bérlő által
jelenleg ťlzeteÍt bérleti đij 26,89 %-kal megha|adja a szźtmitott bérleti díjat. A bér|ő |2 éve folyamatosan
üzemeltet az izletet, és a nehéz gazdasági he|yzet ellenére bérleti díj elmaradása 2013. előtt nem volt, a
fizetési kötelezettségeit ľendben, időben teljesíti.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Bizottság helyt ad a bérlő kérelmének havi 19.546,- Ft-tal csökken az onkormányzat'bér|eti
díj bevétele , azonban a kérelem elutasítása esetén, ha a bérlő visszaadja a helyiséget havi 33.696,- Ft közös
költség kiadása keletkezik a helyiség újbólí bérbeadásáig'

A kéľe|em engedélyezésével egy régőta a kerületben működő és jól fizető bérlő tartható meg, új bérbeadás
esetén azonban a leendő bérlő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Ahatározatijavaslat elfogadása af0I4. évi bérleti díjat csökkenti.

A bérleti szerződés módosítása péĺnlgyifęđęzętęt nem igényel.

VI. Jogszabĺílyi kiiľnyezet ismertetése

A béľbeadói jogok gyakoľlását az onkormányzat tulajdonában á|Iő nem lakás céIjára szoIgá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeirőlszóló 3512013. (VI. 20.) számű önkormányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése alapján
a Képviselő-testület _ a rendeletben meghatźrozott feladat- és hatásköľ megosztás szeńnt - önkormányzati
bérbeadói döntésľę aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságźtt jogosítja fel.

A248lf0l3.(VI. 19.) számtl Képviselő-testületihatározatVII.fejezet31.pontjaéľtelmébęnabéľletidíj
méľtékéről' a bérleti díjat érintő kérdésben az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat ryakoľló
szervezetę dönt.

A Képviselő-tęstülęti határozat7 . pontja a|apján a helyiségbér a|apjtn| a helyiségeknek a jelen határozat és a
Képviselő-testiilet más határozata szennt akÍua|izá|t beköltözhető forgalmi éľtéke szo|gá|. A Képviselő-
testületi hatźrozat 8. a') pontja éľtelmében, a helyiségberl végezni kívánt tevékenység figyelembevételével
történik a bérleti díj meghatározása. A bérleti díj megállapitásáná| a mtĺhely, iroda tevékenységhez 8 oń-os,

szorzőt kell alkalmazni.

A Képviselő-testületi határozat 19. pontja a|apján a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szervezet
javas|atáta az onkormáĺyzatTúajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága döntése a|ap1ána bérbeadói
hozzájáru|ásra vagy a szerzódés módosításáľa - beleértve a bérleti díj felülvizsgá|atát is _ irányuló béľlői
kérelem esetén, ktilönösen, ha a kérelem a kéľelem indokaként eIőadjálk, hogy a bérleti díj összege nagy
terhet ró aváIlatkozásra, a7-|7, pontban foglalt szabályoktól el lehet térni, és az egyébként igénylendő
bérleti díjnál legfeljebb 50 %o-ka| alacsonyabb összegű béľleti díjľó| is meg lehet állapodni - vagy a béľleti
díj emelésétol el lehet tekinteni _ az alábbi körülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szerzodés szeľint fizetendő bérleti díj összege legalább |5 Yo-ka| meghaladja a7. és 8. a|apján

számitott bérleti díj mértékét, és
b) a bérleti jogviszony tĺibb mint 36hőnapja fennáll, ideéľtve aztis, ha a bérlő jogutódlássa| szerzett béľleti

jogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányźtba.

A Rendelet 24.s Q) bekezdés a|apján a bérleti szerződés módosításáľól szóló bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető. A l4.s (7) bekezdés értelmében a béľlő a bérleti szetződés módosításának
időpontjában érvényes bľuttó bérleti díj szerinti óvadék megfizetésére kĺjtelezett,ha az óvadék megfizetésére
korábban nem került sor.



A béľlő a Rendelet 17. $ (4) és a f4. $ (2) bekezdése c) pontjában foglaltak a|apján a közjegyzłS e|őtt
egyoldalú kĺjtelezettségvállalási ĺy 1latkozat aláir ástra kdtelęzętt.

Fentiek a|apján kéręm a Tiszelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csökkentésével és a bérleti szerzódés
módosításával, valamint az ővađéÝJĺlal kapcsolatos đontését meghozni szíveskedjen.

Hĺtírozatijavaslat

.év. (...hó.'.'nap)' számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźĺrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

I.) hozatÍáľul a Budapest VIII. kerĺilet, Kĺílvĺĺria tér |9, szám alattí3545610lN4 és 3545610lN35. hľsz-ú'
66 m' a|apteľĺiletiĺ, utcai bejáratu, füldszinti, önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiséget béľlő
Peteľs'Aľt KJÍtrészére a bérleti szerződés módosításához, és a bérleti díjának 72.667,- Ft/hó + Afa +

ktizüzemi díj összegen töľténő megá||apitźtsához. A bérleti szerződés módosításának fęltételę, hogy a
bérlő a részletťlzetési megállapodásban foglalt kötelęzettségén felüli hrtozźsát a határozatről szóló
értesítés kézhezvéte|étő| számítoľt 8 napon belül Íizesse meg.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonábaĺ áI|ő nem lakás céIjára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáľosi
onkormányzati rendelet24.s Q) bekezdése, valamint a 14' $ (7) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, továbbá a 24, $ (2) bekezđése c) pontja a|apján kozjegyzó e|őtt
egyoldalúkötelezettségvállalásinyilatkozata|áírásátváLla|jaabérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2074.március 17.
A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem inđokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest' 2014. február f8.
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