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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi liizottság !

I. Előzmények

Az onkoľmźnyzat fulajdonát képező, Budapest VIil. kerület, József kľt. 43. szám
36694l0lU2 hľsz.ú, I95 m" alapterĹiletű, utcai bejáľatű, ftildszinti nem lakás célú helyiség
bérlője a Kárpitos Ipaľi Kft. (székhely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 32134.,
cégsegyzékszźtm: 01-09-885334, képviseli: Sági Kis Attila). A jelenleg hatályos bérleti
szeruődés 2013 . szeptember 20-an jött létľe hatiáľo zat|arl ideig taľtó időtartamľa.

A KĘitos Ipari Kft. bérletí szerződése 1999. május 10-én kelt és 2012. július 06-arl
módosításra keľült. A bérlő a megváltozott gazdasági viszonyokĺa tekintettel kezdeményezte a
bérleti díj csökkentését. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 5931201'3. N.27.)
szémuhatźľozatával a béľleti dijat28I.078,-Ft + Afa összegben határoztameg20|3. május
01-től, 20|3. december 3|. napjáigterjedő ídőszaka.

A Kaľpitos Ipaľi Kft. a helyiséget bemutatóterem és kereskedelmi uzlet cé|jźlra haszná|1a.
ovadék feltöltés a szerzőđéskötéskor 356.969,- Ft összegben, 1 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelően tĺlrtén a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 9461201.3. (IX. 09.) száĺrru
hatőrozata alapjan.

A helyiség az ingat|arl-nyilvántaľtásban tizletként szeľepel.

A Káľpitos Ipaľi Kft. képviselője, Sági Kis Attila kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez,
amelyben a bérleti díj végleges, 200.000,- Ft/hó + Afa összegre töľténő cs<jkkentéséért
folyamodik. Leirása a|apján a nehéz gazdasáryi helyzetben ilyen magas béľleti díjak mellett
nem lesz képes továbbra is tizemeltetĺĺ avźi|a|kozását. A Kft. és annak jogelődje, a KĘitos
Ipaľi Szövetkezet 1950 óta múkĺjdik a helyiségben, amelyet folyamatosan korszenĺsítettek,
galénát építtettek, bérbeszźnĺlítási igény nélkül. A bérleti díjat mindig rendben ťlzeIĺe.

Amennyiben kedvezőtlen dĺintés szĹiletik, így a cég képviselője kénytelen lesz 2014. április
30. napjára felmondani a béľleti szeruőđését, és visszaadni a helyiséget.

A bérlő a helyiséget folyamatosan kaľban tartja.

il. A beteľjesztés indoka

A bérleti díj felĹilvizsgáIata bérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozatalára aTisne|t
Bizottság jogosult.



III. Tényállási adatok

Jelenlegi előírás: 2g7.09g,. Ft/hó + Áfa.

Az onkoľm źny zat źLIta| fizetett kĺj zö s költsé g (v ízőr ás) : 3 1. 8 0 1,. Ft/h ó.

Nyilvantaľtásunk szerint a bérlőnek 2014. februaľ 28-ig bérleti díj tartozása nincs.

A Budapest VIII. kerĺilet, József kľt. 43. szám alatti (366g4t0tV2 hľsz-ú), I95 m2
alapteľiiletiĺ nem lakás célú helyiség a Grifton Propeľty Kft, tůta|2014. március I7.éĺ készített
Ingatlanforgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi értéke:35.000.000,-Ft. Az onkoľmĺányzat
fulajdonában á1ló nem lakás cé|jára szo|gźůő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló
35120|3. (VI. 20.) számuBudapest Józsefuaros onkormanyzatircndeletet, illetve a248l2OI3.
(VI. 19.) száĺrľű Képviselő-testtileti hatáĺozat a|apján a helyiség 8oÁ-ka| szźrritott bérleti díja
233.333.. Ft/hó + Áfa.

Iv. A dłintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Káľpitos Ipari Kft bérleti szerzodésének módosítását,
valamint a bérleti díj 200.000,- Ft/hó + Afa <isszegre t<jľténő csĺjkkentését, és a béľleti díj
ennek megfelelően 200.000,- Ft/hó + Áfa összegben történő megá||apításźú'.

A Kft. és jogelődje évtizedek őtabérl(5 a keriiletben, azOnkotmányzat érdekét pedig továbbľa
is az szoLgtłIja, hogy megtaľtsa a ľendszeľesen és pontosan ťlzető bérlőket.

Fentiek alapjánjavasoljuk a bérleti szeruodés módosítását a bérleti díj tekintetében, mivel a
bétlő á|ta|jelenleg ťlzetett bérleti díj 21 Yo-kal meghaladja a szátitott béľleti díjat. A bérlő 15

éve folyamatosan iizemelteti az ilz|etet, és a nehéz gazdasági he|yzet ellenére bérleti díj
elmaľadása nem volt, a ťĺzetési kĺjtelezettségeit renđben telj esíti.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Bizottság helý ad a bérlő kéľelmének, 8 hónap alatt nettó 776.792,- Ft-tď
csĺikken az onkoľmźnyzat bérleti díj bevétele, azonban a kéľelem elutasítása esetén, ha a
bérlő visszaadja a helyiséget, havi 31.801,- Ft közös költség kiadása keletkezik a helyiség
újbóli bérbeadásáig.

A kérelęm engedélyezésével egy régóta a kertilętben működő és jól ťĺzető bérlő taľtható meg,
új bérbeadás esetén azonban a leendő bét|ó ťlzetési készsége és hajlandósága kétséges.

Amennyiben a helyiség megtiresędik aa csak pá|yázat tńjan lehet bérbe adni. A jelenleg
hatályos'rendelkezések alapjĺán a páIyźzatban megjelĺilendő minimális bérleti đíj 186.667,-
Ft/hó + Afa lenne, ami elmarad abér|ő á|ta|kért és ajĺĺnlott bérleti díj méľtékétől. A béľleti díj
c sĺikkenté se az onkorm áĺy zat szźtmár a továbbra i s el őnyö s.

Ahatźrozati javaslat elfogadása a20|4. évi béľleti díj bevételt cs<jkkenti.

A bérleti szerzőďés móđosítása pénzngyifedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormźnyzattulajdonában ĺilló nem lakás céljáľaszo|gźiő
helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20') számt önkormĺányzatí rendęIet
2. $ (1) bekezdése aIapjtn a Képviselő-testület _ a rendeletben meghatźrozott feladat- és
hatásk<jr megosztás szerint - ĺinkoľmĺányzati bérbeadói döntésľe a Yárosgazdálkodási és
P énrugyi Bizottságátj o gosítj a fel.



A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján új bérbeadás esętén a helyiség bérleti díjának
méľtékéről a bér\o kiválasztása során kell megállapodni. Amennyiben az onkoľmźnyzat
részéto| töľténik az ajánlattétel, a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testiilet
hatźrozatában megállapított béľleti díjak aIapjan kell meghatźrozru. Versenyeztetési eljarás
soľán bérbe adandó helyiség esetében a minimális bérleti díj összegét a páIyázati felhívásban
kell megjelolni.
A hatáskönel rendelkezőbízottsága béľbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testĹileti
|vLáĺozaLbwl foglalĹakttjl ĺ;sak akkoľ Ĺér.lreĹ el, lra a kéľellnező béľleti díj ajalrlatot tett.

A24812013. (VI. 19.) számű Képviselő-testtileti hattrozat VII. fejezet 31. pontja értelmében a
bérleti díj méľtékéľől, a bérleti díjat érintő kéľdésben az onkormrányzat
Tulaj dono si/Béľbeadói j o gokat gyakoľló szervezete dönt.

A Képviselő-testĹileti hatźrozat 7, pontja a|apjźn a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen hatarozat és a Képviselő-testület más hatiáľozata szęrint aktualizá|t bekoltozhető
forgalmi éľtéke szolgá|. A Képviselő-testületi hatźlrozat 8. a.) pontja éľtelmében, a
helyiségben végezĺĺ kívant tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj
meghatźrozása. A bérleti díj megállapításźnáI a keľeskedelmi üzlet tevékenységhez 8 oÁ-os,

szorzőt kell alkalmazni.

A Képviselő-testiileti hatfuozat 19. pontja aIapján a bérbeadással megbízotí vagyonkezelő
szewezet javaslatźra az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsźrya
döntése a|apjźn a bérbeadói hozzájarllásra vagy a szerzódés módosításźra _ beleéľwe a
bérleti díj felülvizsgá|atźú. is - irrányuló béľlői kérelem esetén, különösen, ha a kérelem a
kéľelem indokaként előadják, hogy a bérleti díj összege nagy terhetrő avá||a|kozásra, a7-I7.
pontban foglalt szabályoktól el lehet téľni, és az egyébként igénylendő bérleti dijnáIlegfeljebb
50 %-kaL alacsonyabb ĺisszegii béľleti díjľól is meg lehet állapodni _ vagy a béľleti díj
emelésétől el lehet tekinteni _ az altlbbi kÓrülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szetződés szerint fizetendő bérleti díj összege legalább 15 %-ka| megha|adja a7.

és 8. alapjĺĺn száĺnítoÍtbérleti díj mértékét, és
b) a bérleti jogviszony tcjbb mint 36 hónapja fennáll, ideéľťve azt is,ha abérLőjogutódlással

szer zett bérleti j o got, és
c) abér|o Íizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó írtnyába,

A Rendelet 19. $ (2) A béľbeadőihozzájarulásról vagy annak meglagadásaról a hatáskönel
rendelkező bizottság dönt.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése alapjan A bérbeadőí hozzźĄarulás feltételeként kiköthető,
hogy a bérlőnek vállalnia kell:
a) a szeruódés módosításától kezdve megfizeti az ujoĺ.nanmegállapított béľleti díjat,
b) ha a szerzódés még nem taľtalmaz í|yen kikötést, hogy a béľlő a bérleti díjat ajövőben _

évente januźlt l-jétől a KSH áLta| az eloző évre vonatkozón kozzétett fogyasztói aľindex
méľtékével _ növelve ťlzetimeg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzoi okirat aIáírésétt, amennyiben arra a bérleti
szęrzodés megkötésekor nem keri'ilt sor,

d) a mźr beťĺzetett óvadék feltöltését az tĺjonĺan megállapított béľleti díj összegének
megfelelő mértékéig, vagyha óvadék befizetésére korábban nem keľült sor a 14. $ (7)
bekezdés szerint óvadékot megťtzeti.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csökkentésével és a
béľleti szerzođés móđosíüísával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.



HatározatÍ javaslat

év. (...hó....nap). számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságlhatźnozat:

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzdidrul a Budapest VI[. keľület, József krt. 43. száĺľ' a|attí 36694l0lV2 Llrsz-il,'-
I95 m' alapterületrĺ, utcai bejáľatű, ťoldszinti, cinkoľmrányzati tu|ajdonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Kĺľpitos Ipari Kft ľészére a bérleti szetződés módosításiíhoz, és a bérleti
díjának a szerzőďés módosítas alźńrásátkövető hónap első napjától 200.000,. tr,.t/hó' + Áfa
ĺi s sze gen történő me gá||apitásźúloz.

2.) abér|eti szeruődés megkcitésének feltétele' hogy az Önkormźnyzat fulajdonában á11ó nem
lakás céljaľa szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
száľľrí Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzatí rendelet 19. $ (3) d) pontja alapjan amźr
beťlzetett óvadék a jelen határozat szerinti 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre
feltĺĺltésre keľülj <in a bérlő á|tal.

3 .) az onkormĺíny zat tu|Ądonábarl ál1ó nem lakás céljaľ a szolgźló helyiségek bérbeadásĺínak
feltételeirő| sző|ő 35l20I3. (VI. 20.) szárrűBudapest Józsefuiíľos onkoľmlányzatircnďe|et
19. $ (3) c) pontja alapjan a bér|ó köteles a bérleti szerződést kozjegyző előtt tett
egyoldalrikötelezettségváI|a|őnyi|atkozattalkiegészíteni.

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezeto igazgatőja
Hatánďo: 2014. źlpri|is 24.
A d<ĺntés végrehajtásźúvégző szervezetí egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjráľa

nem indokolt hirdetőtáblrán honlapon

Budapest, 20|4. április 8.
Tisztelettel: b-

Kovács Ottó
ugyvezetó igazgatő
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