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L Előzmények

Az tnkormányzattulajdonát képezo Budapest vI[., 347ggt0tN2 és a34799t0tV6helyrajzi
számon nyilvántartot| Budapest VIII., Népszínház a. 2L. szám a|atti, 208 mz alapterületű
pinceszinti, és 258 m" alapterületű utcai bejáratri földszinti nem lakás célú helyiségek bérlője
a DIWA-Plusz Kft. (cégtregyzekszám..0I-09-721235; székhely: 1061 Budapest' Gytimrői út
99'; képviseli: oláh Attila) a2003. december lí-aÍIkelt és 2013. augusztus 28-an módosított
hatźlrozat|an idejű bérleti szerzóđés alapján. A pinceszinti rész kizfuő|ag a ftjldszintről
közelíthető meg. A DIWA-Plusz Kft. a bérleti szerződés megkĺitésekor óvadékot nem fizetett.
A szerzodéskötés idopontjában a bérleti szerződésbe csak üzlet keľült beírásra, a bér|o a
helyiséget élelmiszer jellegrí vegyes kiskereskedelmi iz|et céIjáľa hasznáija, szeszesital
árusítással. Az iĺgat|an-nyilvántartásban a pince iľoda, a földszint ůizlet besorolású.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 894/2013. (VII. 31.) számú'határozatáhan úgy
döntött, hogy hozzájárl| a DtWA-Plusz Kft. bétlt5 á]ta| bérelt Budapest VIII., 34799l0/Nf és
a34799l0lN6he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Népszínház u.
fI. szám a|att ta|źiható, 2o8 m" alapterilettĺ, ĺjnkormányzati tulajdonú, pince és 258 m"
fĺjldszinti helyiségcsopoĺt földszinti 14 m' alapterületének albérletbe adásáłloz a Regina
Tabak Bt. (cégtregyzékszám: 01-06-786691; képviseli: Dienes F.va kén és olah Attila
önállóan) részére, nemzeti dohánybolt és újság kiskereskedelmi üzlet (szeszesital árusítása
nélkül) céIjára. Ahozzájárulás megadásával a bérleti díj osszege 54].069,- Ft/hó + Áfa béľteti
+kozuzemi. és külön szolgáltatási díjak összegre módosult.

A benyújtott iratok alapjrán megállapítható volt, hogy a DIWA-Plusz Kft. és a Regina Tabak
Bt. is a ĺemzeti vagyonľól sző|ő20L1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint
ált|ítható szerv ezetnek minő sül.

A DM/A-Plusz Kft. képviselője, oláh Attila kéľelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, amelyben
szakaszos bérleti díj csökkentéséľt folyamodik, az e|so évben 50 %o-os, a második évben
40 %o-os, a harmadik évben pedig f5 vo-os engedmény biztosításávaI, tová,bbá a 20L5.,2016.
és 20Í7-es év inflácíős emeléstől történő eltekintéSt kéľelmezi.



Leírása alapján anehéz gazđasági helyzetben ilyen magas bérleti díj mellett nem lesz képes
továbbra is üzemeltetni a vállalkozását. Kérelmében leíľja, hogy a helyiségek felrijítására
nagyjából 25.000.000,- Ft-ot foľdított, új csatornarendszert kialakítva, az elektľomos hálózatot
kicserélve' és egy vásárlói igéný kielégítő üzlethelyiséget kialakítva, bérbeszámítással
azonbaĺl nem éltek. A trafik páIyázat elnyeľését követően újabb jelentős összeget foľdított a
helyiségľe, remélve, hogy fellendíti a foľgalmát, azonbaĺ a számításai nem váltak be, és a
bevétele továbbra sem emelkedett, az üzlet veszteséges maradt.

Mostanľa a bérleti díj csökkentésében |átja az egyetlen lehetőséget arra, hogy továbbľa is
üzemeltetni tudja a váila|kozásátt a fenti helyiségekben. Ha nem kapja meg a csökkentést,
vissza kell adja a helyiséget.

A bérleti díjat mindig ľendben fízette. A bérlő a helyiséget folyamatosan kaľban taĺtja.

A kérelmet a Bizottság 2014. május 12-i ülésén tárgyalta és 518/2014. (V. 12.) számű
hatfu ozatában nem j iíľuIt hozzá a b érleti díj cs okkent éséhez.

A béľlő a kérelmét azonos tartalommal megismételte és kéľte a döntés felülvizsgálatát,
lehetőség szerinti módosítását.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A bérleti díj felülvizsgálata bérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozatalálra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok

A bérleti szerződés megkotésének időpontjában a földszintľe és a pincére együtt került
megállapításra a bérleti díj, ezért a DIWA-Plusz Kft. jelenlegi béľletĺ díi előíľása: 556.3ó9..
Ft/hó + Afa, ami taľtalmazza t4 m. alapteľületű rész albéľletbe adása miatti díjtétel emelést is
31.989,- Ft/hó + Áfa összegben, ami a terĹiletre eső díj kétszerese.

A pinceszinti vízőrás helyiség lltáĺ az onkormányzat közös koltség és célbefizetési fizetési
kötelezettségę:

A földszinti vízőrás helyiség lltáĺ az onkormányzat kozos költség és céIbefizetési fizetési
kötelezetts ége 32.o32.. Ftĺhő + 6.240,- Ftĺhő összesenz 38.27 2,. Et[hő.

Nyilvrántartásunk szerint f0I4. május 3I. napjával a béľlőnek taftozása nem áll ferĺr.

A 347gg/O/Nz hĺsz-ú, 2}8fił alapteľülettĺ nem lakás cé|ű helyiség lngatlanvagyon-
kataszterben nyilvántartott becsütt értéke: 9.628.000,. Ft. A 224/2012. (VII. 05.) számú
Képviselő-testület hatźrozatźnak II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a

helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Kt. Más hatáľozata szerint aktua|ízźlt beköltözhető
forgalmi értéke szo|gá'I. Az éIe|miszeľ kiskeľeskedelem szeszárusítással tevéke1ységhez
tartoző bérleti díj szoĺző IO 7o, aZaZ a szálmított bérleti díj összege 80.233.. Ft/hó + Afa.

A 347g9/OlN6 hrsz-ú, 258fiŕ alapterületű nem lakás célú helyiség Ingatlanvagyon-
kataszteľben nyilvántartott becsült értéke: 51..548.000,. Ft. A f24/20I2. (VII. 05.) számú
Képviselő-testület hatfuozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér a|apjfis| a

helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. Más határozata szerint aktuaIizáit bekoltözhető
forgalmi értéke szolgál. Az éIe|miszer kiskereskedelem szeszárusítással tevéken1séghez
tartoző béľleti díj szorző 1O vo, aZaZ a számítottbérleti díj összege 429.567,. Ftĺhő + ÁÍa.

Számított bérleti díiak iisszesen: 509.800.. Ft/hó + Áfa.

Amerľryiben a helyiség pá|yázatoÍI kerülne meghirdetésre a páł|yázatbarl meg|elölendő
minimális béľleti díj 407.840,- Ft/hó + Afa lenne.



Az albérletbe adás miatt az érintett területet az esetleges bérleti díj csökkentésnél nem javasolt
figyelembe venni, ezért a többlet díj mértékéve| (15.994.- Ft/hó + Áĺa) javasolt növelni az új
bérletí díjat.

A cég nettó áľbevétele 20I2-ben 215.806 eFt volt, amely }OI3-ban I77.4O2 eFt-ra csökkent.
A cég kozzététe|i kĺjtelezettségének eleget tett, végľehajtási, felszámolási és csődeljáľás alatt
nem áll.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a fenti helyiség vonatkozáłsálbaĺ a DIWA-Plusz Kft. részéte a bérleti díj
háľom éven át tcjrténő szakaszos, az e|ső évben z)I4.július I, napjánóI a béľleti díjanak 50 7o-
os, a második évben 40 %o-os, a harmadik évben pedig 25 %o-os csökkentését, valamint
további három éven keľesztíj| az inflációs emelés elengedését tekintettel arra,hogy a fizetendő
béľleti díj így nagy méľtékben elmaradna a helyiség ismételt béľbeadásakor kéľhető díjtól.

Javasoljuk a béľleti szerződés módosítását, és a havi béľleti díj zoI4.július 1. napjától f0I7.
június 30. napjáig 407 .840,- Ft + |5.994,- Ft, össze sen 4f3.834.- Ft/hó + Áfa összegen történő
megállapításźĺ. A bérleti díj összege fOI7. július 1-tő1 556.369,- Ftĺhó + Áfa összegre
emelkedik.

A Kft. évek óta béflő a kerületben, az Onkormáĺyzat érdekét pedig az szo|gá|ja, hogy
megtartsa a rendszeresen és pontosan fizetó bérlőket.

Fentiek alapján javasoljuk a bérleti szeruőđés módosítását a bérleti díj tekintetében. A béľlő
folyamatosan kaĺban taľtja és felrijította az :d.zlrętet, és a nehéz gazdasági belyzet ellenére
bérleti díj elmaradása nem volt, a fizetési kotelezettségeit rendben teljesíti.

v. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

Ameĺmyiben a Bizottság helyt ad a bérlő kéľelmének, 36 hónap alatt nettó 4.77l.247,- Ft-tal
csĺjkken az onkoľmányzat béľleti díj bevétele, azonban a kéľelem elutasítása esetén, ha a
bérlő visszaadja a helyiséget, havi 85.744,- Ft közös költség kiadása keletkezik a helyiség
tijbóli bérbeadásáig.

A kérelem engedéIyezésével egy régóta a keľületben működő és jól fizeto bérlő taľtható meg,
új bérbeadás esetén azonban a leendő bér|ő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Ameĺmyiben a helyiség megüľesedik azt csak páÄyázat útján lehet bérbe adni, valamint a

helyiség adottságai, miszerint nagy pince taĺtozkhozzá, tovább nehezíti a kiadhatóságáłt. A
jelenleg hatályos rendelkezések alapján a pá|yázatban megjelölendő minimális bérleti díj
40].84O,- Ft/hó + Áfa lenne. A bérleti díj csökkentése az onkoľmányzat számára továbbra is
előnyös.

A bérleti szerzódés módosítása pénzigyi f'edezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkoľmányzat tulajdonában álló nem |akás céIjáta szo|gáIó
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számí önkormányzatircnde|et
2. $ (1) bekezdése alapjan a Képviselő-testĹilet _ a rendeletben meghatározott feladat- és

hatáskĺir megosztás szerint _ ĺjnkormrányzati bérbeadói dontésľe a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bízotts ágái j o gos ítj a fel.

A248ĺf0I3. (VI. 19.) számli Képviselő-testiileti határozat VII. fejezet 31. ponda éľtelmében a
bérleti díj mértékérő!, a bérleti díjat érintő kérdésben az tnkormányzat
Tulaj donos ilB érbeađói j ogokat gyakorló s zervezete d<jnt.



A Képviselő-testületi hatáľozat 2I. a) pontja alapján a gazdáIkođó szervęzet vagy egyéni
vállalkozó gazďźikodásában beállt negatív váItozás miatt _ különösen: igazolhatő árbęvéte|
csökkenés, veszteség, káresemény, betegség _ a helyiségbér mértékehatátozatlan időtartamĺa
szóló bérleti szerzodés esetében legfeljebb 36, hatőlrozott idejti bérleti szerződés esetében
Iegfeljebb 24 hónapra, vagy a béľleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott
vagyonkezelő szetvezet javaslatáľa aZ onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsáłga döntése aLapjźn legfeljebb 50 lľo-ka| csökkenthető. A kérelem
mega|apozottságát az onkormáĺyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága
vizsgá,|ja.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése alapján a bérbeadóihozzájźtĺulás feltételeként kiköthető, hogy
a bérlőnek vállalnia kell:
a) a szerzódés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított béľleti díjat,
b) ha a szetzódés még nem taľtalmaz I|yen kikötést, hogy a bérlő a bórleti díjat a jovőben _

évente január I-iétőI a KSH álta| az eIoző évre vonatkozónkozzétett fogyasztói árindex
mértékével _ növelve fizetimeg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzoi okirat a|áírásált, amennyiben affa a bérleti
szerződés megkötésekor nem került soľ,

d) a már befízetett óvadék feltöltését az rijonnan megáilapított béľleti díj összegének
megfelelő mértékéig, vagy ha óvadék befizetésére korábban nem került sor a 14. $ (7)

bekezdés szerint óvadékot megfizeti.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csökkentésével és a
bérleti szetződés módosításávalkapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szźmliVárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsági hatźrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) nem járul a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 2I. szá,m a|attí 2O8mf alapterületű

34799lolN2 hrsz-ú pinceszinti és a 258 mz alapterü|etu 34799ĺ0lN6 helytajzi szátmon

nyilvantartott utcai bejáľatú földszinti nem lakás célú helyiségeket bérlő DtWA-Plusz Kft.

bérleti szerződéséĺek módosításźłloz a bérleti díj három éven át töľténő szakaszos, az első

évben z}I4.jrilius 1. napjától a bérleti díjrának 50%o-os, a második évben 40%o-os, a

harmadik évben pedig f5 vo-os csokkentésével, valamint további háľom éven keresztiJl az

infl ációs emelés elengedésével.

hozzlúiárul a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 2|. száłm a|atti 2O8 fiŕ alapterületű

347gg/oĺN2 htsz-ú' pinceszinti és a 258 m' alapteľü|etu 34799/0lN6 he|yrajzi számon

nyilvántartott utcai bejáratíföldszinti nem lakás célú helyiségeket béľlő DIWA-Plusz Kft.
részére a bérleti szerzodés módosításához, és a havi béľleti díj 2014. július 1. napjától

2OÍ7. június 30. napjáig 4f3.834,- Ft/hó + Áfa osszegen történő megállapításához. A
béľleti díj clsszege zoĺl.jĺtĺus 1-től 556.369,- Ft/hó + Áfa összegre emelkedik.

a béľleti szeruodés megkotésének feltétele, hogy az Onkormźnyzat tulajdonában á1ló nem

lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeírőI szóIő 35l2ol3. (vI. 20.)

számű'Budapest Jőzsefvárosi onkormányzati rendelet 19' $ (3) bekezdés d) ponda 3 havi

bér|etidíjnak megfelelő óvadék feltöltését, továbbá a 19. $ (3)bekezdése c) pontja a|apjáĺ
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat aIáírásáltvá|IaLja abéflo.

2)

3)



Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatója
Hatáľidő: AoI4.jrinius 23.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺirét érintő dĺjntések esetén javaslata a közzététeI módjára
nem indokolt hirdetőtáblrán honlapon

Budapest, A)I4.június 6.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgató
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