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ELoTERIEsZTÉS TC.\Ť
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság }}I4.jrinius 16-i ülésére

Táľgy: A Bolyos & Bolyos Kft. és az Aľany Cserép Kft., mĺnt bérlőtáľsak béľleti dii
feliilvizsgálatĺ és szerződés módosításĺ kéľelme a Buđapest VIII. keľiilet,
Nagyfuvaľos u.3/a. szám alattĺ helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: RozgonyiMaľiannreferens
A napirendet nyflt ülésen kell táľgyalni
A dĺjnté s el fo gad ás áh oz e gy s zeru szav azattöbb s é g s ziiks é ges

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát kép7,ő Budapest VIII. keľület, Nagyfuvaľos a. 3la. szám
alatti, 35030l0lV1. hľsz.ú, 41 mf alapteri.iletű, utcai bejáratu, földszinti nem lakás célú
helyiség bérlője a Bolyos & Bolyos Kft. (székhely: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 3/a.,
cégtregyzékszám:01-09-165453, képviseli: Bolyos Tamás) és az Arany Cserép Kft. (székhely:
1084 Budapest, Nagyfuvaľos u. 3la., cégsegyzékszám: 0I-09-912971, képviseli: Cseh-
Madaľász Magdolna). A jelenleg hatályos bérleti szetződés f009. május 08-án jött létľe
hatátozat|an ideig taľtó időtartamľa. A bér\őtársak bérleti szetzodése 20L3. novembeľ 18-án
módosításra kerĹilt név és székhelycím váitozása miatt. Bérlők a helyiséget használtcikk
kereskedelmi üzl et céIj ár a haszĺá|j ák.

A helyiség az iĺgatIan-nyilvántartásban üzletként szerepel.

A bérlőtáľsak képviselői, Bolyos Tamás és Cseh-Mađarász Magdolna kéľelemmel foľdultak a
Kisfalu KÍt-hez, amelyben a bérleti díj végleges, 30 vo-kal töľténő csökkentéséért
folyamodnak. A bérlők a megváltozott gazdasági viszonyokra tekintettel kezdeményezték a
bérleti díj csökkentését.

Leírásuk alapjrán anehéz gazdaságihelyzetben ilyen mértékű bérleti díjak mellett nem lesznek
képesek továbbľa is üzemeltetni a vállalkozást. A régiségbolt forgalma évek óta csokkenő
tendenciát mutat, míg a kĺiltségeik magasak. A Bolyos & Bolyos Kft-nek bevétele jelenleg
már nincsen, a köľnyéken az aktív tizletek és munkahelyek száma nem emelkedett, így a
vevőkörtik sem bővült. Szálmításaik szeľint azonban a 30 vo-os béľleti díj csökkentés mellett
még v áItozatlanul képesek lennének múködtetni az uz|etet

A bérleti díjat mindig rendben fizették. A béÍ|őtá,rsak a helyiséget folyamatosan kaľban
tartják.

Az oPTEN nyilvantartása szerint a cégek kozzététe|i kötelezettségének eleget tettek,
végľehajtási-, csőd- ć,s fe|számolási eljáľás nincs ellentfü folyamatban

il. A beteľjesztés ĺndoka

A bérleti díj felülviz sgá|atabérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozatalára aTisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok



Jelenlegi előíľás: 56.260,. Ftmól+ Áfa'
Az onkorm źny zat á,Ita| fizetett kö ztj s kö lts é g (v ízőt ás) : It.g 43,. Ft/hó.

Nyilvántaľtásunk szerint a béľlőtársaknak20I4. május 3l-ig béľleti díj tartozása nincs.

A Budapest VIII. keriilet, Nagyfuvaľos u. 3la. szám a|atti, 35030/0/A/! |ltsz-í, 4I fiŕ
alapterületű nem lakás célú helyiség a Grifton Property Kft. által 2OL4. május 26-ánkészített
Ingatlanfoľgalmi Szakvélemény szeľinti forgalmi éľtéke: 6.200.000,. Ft. Az onkormányzat
tulajdonában ál1ó nem lakás cé|jára szoLgáiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35lz013 . (VI. 20.) számú, Budapest Józsefváľos onkormán yzati rendeletet, illetv e a 248ĺ2OI3 .
(VI. 19.) számú' Képviselő-testületi határozat a|apján a helyiség 8 vo-ka! számított bérleti díja
41.333.. Ft/hó + Áfä.

A Bolyos és Bolyos Kft. gazđasági adatai az OPTEN adatai szeľint a következőképpen
alakultak: értékesítés nettó áĺbev éte|e f0I1. évben 19.248 e Ft, fO7f . évben 7 .3L9e Ft, fO13.
évben 2.532e Ft, méľlegszeľinti eredménye f}II. évben 6.506e Ft, 2OI2. évben 4.695e Ft,
2013. évben 385e Ft.

Az Aĺany Cserép Kft. gazdasági adatai az OPTEN ađatai szerint a következőképpen
alakultak: éĺtékesítés nettó árbevéte|e 2oII. évben f .699e Ft, 2OI2. évben 6.045e Ft, 2OI3.
évben 6e Ft, mérlegszerinti eľedménye f0I1. évben -377e Ft, fOIz. évben -377e Ft, 2OI3.
évben -120e Ft.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiséget béľlő Bolyos & Bolyos Kft. és Aľany Cseľép Kft. bérIeti
szerzíĺdésének módosítźLsát, valamint a béľleti ďíj számított bérleti díjra töľténő csökkentését,
és a béľleti díj ennek megfelelően 4I.333,. Ft/hó + Afa łisszegben történő megá||apítását
2014.július 1-tő1.

A bérlőtáľsak 5 éve megbízhatő, ľendben fizeto béľlők a keľületben, az onkormárryzat érdekét
pedig továbbľa is az szo|gźtlja, hogy megtartsa a ľendszeresen és pontosan fizető bérlőket.

Fentiek aLapjánjavasoljuk a béľleti szerzódés módosítását a bérleti díj tekintetében, mivel a
bérlőtársak által jelenleg ťlzetett béľleti đíj 36 %o-ka| meghaladja a számított bérleti díjat. A
bérlőtáľsaknak a ĺehéz gazdaságihelyzet ellenéľe bérleti díj elmaradásuk nem volt, a fizetésí
kötelezettségtiket rendben telj esítik.

v. A döntés célja, pénziigyi hatása

Amermyiben a Bizottság helý ađ abérlótársak kérelmének, 6 hónap alatt nettó 89.56f,- Ft-tal
csökken az onkormányzat bérleti díj bevétele, azoĺbaĺ a kérelem elutasítása esetén, ha a
béľlőtársak visszaadják a helyiséget, havi 1I.943,- Ft közĺis költség kiadása keletkezik a
helyiség újbóli béľbeadásáig.

A kérelem engedéIyezésével több éve a kerületben működő és jő| fizetó bérlők tarthatók meg,
új bérbeadás esetén azonban a leendő bér|ő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Ahatáĺozati javaslat elfogadása a2014. évi bérleti díj bevételt csökkenti.

A bérleti szerzodés módosítása pénzllgyifedezetet nem igényel.

VI. JogszabáIyi kiiľnyezet Ísmeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában á1ló nem takás céljára szolgáIő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20L3. (vI. 20.) számú' önkormanyzati rendelet
2. $ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület _ a rendeletben meghatfuozott feladat- és
hatásköľ megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és

P énzugy i B izotts ágált j o go s ítj a fel.



A248/2013. (VI. 19.) szám\i'Képviselő-testületi határozatVll. fejezet 31. pontja értelmében a
béľleti díj méĺtékéről, a bérleti díjat &intő kérdésben az onkoľmányzat
Tulaj donos i/B éľbeadói j o gokat gyakoľló s zervezete dönt.

A Képviselő-testületi hatáĺozat 7. pontja alapján a helyiségbér a|apjźn'L a helyiségeknek a
jelen hatáľozat és a Képviselő-testület más határozata szeÍint aktualizált beköltozhető
forgalmi értéke szolgá|. A Képviselő-testületi határozat 8. a.) pontja érte|mében, a
helyiségben végezni kívant tevékenység figyelembevételével történik a béľleti đíj
meghatźĺrozása. A bérleti díj megállapításáná| a keľeskedelmi üzlet tevékenységhez 8 vo-oš,
szotzőt kell alkalmazni.

A Képvise1ő-testületi határozat 19. pontja a|apjarl a bérbead'álssal megbízott vagyonkezelő
szervezet javaslatára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadői jogokat gyakorló bizottsága
döntése alapján a bérbeadói hozzájárulásra vagy a szerzoďés módosítására _ beleértve a
bérleti díj felülvizsgá|atát is _ irányuló bérlői kérelem esetén, különĺjsen, ha a kérelem a
kérelem indokaként előadják, hogy a béľleti díj összege nagy terhet ró a vállalkozásra, a7-17.
pontban foglalt szabályoktól el lehet térni, és az egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb
50 vo-kal alacsonyabb összegű bérleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a bérleti díj
emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi körülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szerzodés szerint fizetendő béľleti díj összege legalább L5 %o-kaI meghaladja a 7.

és 8. alapján számítottbérleti díj mértékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja ferľráll, ideértve azt ís, ha a bérlő jogutódlással

szerzett béľleti j ogot, és
c) a béľlő fizetési fegyelme megfelelő a béľbeadó iráĺyába.

A Rendelet 19. $ (2) A bérbeadői hozzá,járulásľól vagy annak megtagađálsáľól a hatáskörrel
rendelkező bizottság dont.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése a|ap1án a béľbeadóihozzáĄárulás feltételeként kiktĺthető' hogy
a bérlőnek vállalnia kell:
a) aszerződés módosításától kezdve megfizeti az(ljomaĺmegállapított bérleti díjat,
b) ha a szeruődés még nem tartalmaz I|yen kikötést, hogy a bérlő a bérleti díjat ajövőben _

évente január 1-jétől a KSH áita| az eloző évre vonatkozón kozzétett fogyasztói árindex
métékével - növelve fĺzeti meg,

c) a 17. $ (4) bekezdósben foglalt kozjegyzoi okirat aláírását, amennyiben affa a bérleti
szerződés megkotésekoľ nem kertilt sor,

d) a már befizetett óvadék feltöltését az (ljoĺnan megállapított béľleti díj osszegének
megfelelő mértékéig, vagy ha óvadék befizetésére koľábban nem került sor a 14. $ (7)

bekezdés szerint óvadékot megfizeti.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a helyiség bérleti díj felülvizsgálatával és a
béľleti szerzodés módosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat

.év. (...hó....nap). szám(s, Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

I.) hozzáiárul a Budapest VIII. keľtilet, Nagyfuvaros u. 3/a. szám alatti 35030ĺolNI hrsz-ú','-
4I m, alapterületű, utcai bejáratí, földszinti, önkormányzati tulajđonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Bolyos & Bolyos Kft és Aĺany Cserép \(ft részére a bérleti szerzódés



módosításához, és a bérleti díjának 4I.333,. F.t/hó + Áľa összegen történő
megá|Iapításáůloz 20| 4. július 1 -tő1.

f.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szoIgáĺIő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35ĺ2OI3. (VI. 20.)
szőtmú' Budapest Józsefviáľosi onkoľmányzatí rendelet 19. $ (3) d) pontja alapjan amár
befizetett óvadék a jelen hatátozat szerinti 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre
feltöltésre kerülj tin a bérIi5 által.

3.) az ollkoľrllálryzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI. 20.) számú' Budapest Józsefváros onkormányzati ľendelet
19. $ (3) c) pontja alapjan a bérIő kcjteles a bérleti szerzóďést kozjegyzo előtt tett
egyoldalú kötelezetts égv á||a|ó nyilatkozattal kiegészíteni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: zoI4.június 23.
A döntés végĺehajtásáltvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő d<jntések esetén javaslata a kłczzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, A)I4.június 6.
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