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ELoTERIEsZTÉs
A Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f}I4.június 16-i ülésére

Táľgy: A Klára Kkt. béľletĺ díj felülvizsgálatĺ és szerzíjdés módosításĺ kérelme a
Budapest YIII. kerület, Népszínház utca 43. szám alatti helyĺség
vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igyvezeto ígazgatő
Készítette: oszmann Lászlőnéreferens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszeĺu szav azattöbbség sztikséges

Tisztelt Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az tnkormźnyzat tulajdonát képező, Budapest VIII. keľii|et, Népszínhán u. 43. szám
35069l0lV4 hĺsz-ú, 12 m, alapterületrĺ utcai bejáratri, földszinti helyiséget béľli a Kláľa Kkt.
(székhely: 2089 Telki, Berkenye u' 19. cégtregyzékszám: 13-03-031180, képviseli: Boros
Judit) a2o0I. április l9-énhatfuozat|arl ideig tartó időtaĺtamľa köttjtt szerzodés éľtelmében. A
KIára Kkt. a helyiséget ruhaĹizlet cé|jára hasznáija. ovadékfizetés és feltciltés a
szeľződéskötéskor nem történt.

A helyiség az iĺgatlaĺ-nyilvántartásban egyéb helyiség megnevezéssel szeľepeI.

A Kláľa Kkt. képviselője kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, amelyben a bérleti díj 30 %o-

kal tĺirténő végleges csokkentését kéľi. Leírása alapján az utőbbi időben bekövetkezett
kedvezőtlen váItozás az utcźlban, a ľossz kĺjzbiztons ág, a fizető parkolás csökkenti a ľuhaüzlet
forgalmát. A ĺehéz gazđasági helyzetben ilyen magas bérleti díjak mellett nem lesz képes
továbbra is üzemeltetni a vál1alkozás6tt, a környék lakossága elszegényedett, ezért a
vásárlókorĹik jelentősen csĺjkkent. Az iz|ethelyiségben nincs mellékhelyiség és nincs fűtés. A
téli fiĺtést villanyľadiźÍorral oldjrák meg, ami komoly anyagi megterhelést jelent a Kkt. részére.
A víz és szemétdíj ańnytalanul magas a fogyasztásuk'hoz képest. Mivel az uzletet nem
szeretnébezámi és a helyiséget visszaađni, ezért kéri a béľleti díj mérséklését, és figyelembe
venni, hogy a bérleti díjat mindig rendben fizette.

A benyujtott iratok a|apján megállapítható, hogy a kére|mező a nemzeti vagyonĺól szóló
ZDII. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnekminősül.

il. A beteľjesztés inđoka

A bérleti díj felülvizsgálata béľbeadói döntést igényel, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok



Jelenlegi bérleti díj előíľás: 26.577,. Ft/hó + Áfa + kłiziizemi és különszolgá|tatási díjak.
Az tnkormányzat áLIta| fizetett közös ktiltség (vízőranélküli): 3.7g2,.Ftmól+ 1.800,. F't

Nyilvantaľtásunkszeľintabérlőnek20L4.május3l-ignincsbérleti díjtartozása.

A Budapest YIil. kerület, Népszínház u. 43. szám a|atti, 35069t0tV4 hľsz-ú, 12 mf
alapteľÍiletű nem lakás célú helyiségek a Grifton Property Kft. által 2oI4. május 8-án készített
Ingatlanfoľgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi értéke:2.000.000,- Ft. A helyiség bérleti
díja a forgalmi éÍték 100 vo-ának figyelembevételével, helyiségben végezĺi kíváĺt
kereskedelmi tevékenységhez tartozó 8%o-os szotzőva| szźtmított nettó bérleti díj: 13.333,.
Ft/hó + Áfa.

A víz és szemétszáI|ítási díj mértékét a bér|ő úgy tudja csökkenteni, hogy a helyiségbe
mellékvízmérőt szereltet, a szemétszáilítási díjra pedig a szolgáltatóval közvetlenül köt
szerzodést. Figyelembe véve azoĺban a bérlő által jelenleg a bérleti díjjal együtt fizetett
L.849,- Ft/tró + Afa víz- és csatorna, valamint z.O8l,- Ft/hó + ĺra ižemetszamtasi aĺi
tisszeget, a szolgáltatóval kötött szerzőđés a|apján a bérlő költségei nőhetnek is. A bérlő
bérleti szerzőđése még nem tarta|mazza ame||ékvízméľő szeľelési kötelezettséget.

Az OPTEN nyilvántaľtása szerint a cégkozzétételi kötelezettségének eleget tett, végrehajtási-,
csőd- és felszámolási eljárás nincs elIene folyamatban.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismertetése

Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Klára Kkt. bérleti szeruodésének módosítását, a bérleti díj
30 %o-kal töľténő csökkentését és a bérleti díj 18.604,. Ftmő + Áfa + közüzemi és
ktilönszolgáltatási díjak összegen töľténő megá||apításá't.

Javasoljuk az óvadék összegének a méľséklését, és egy havi összegen történő megá|Iapítását a
béľlő eddig tanúsított fizetési moráIjáta valamint a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

A Klára Kkt. régóta bér|ő a kerületben. A bérleti szerzóđés korszerűtlen, a módosítássa| az
Ônkoľmányzat számáłra kedvezőbb béľleti jogviszony jĺihet létre, az onkormányzat érdekét
pedig továbbra is az szo|gőllja, hogy megtaľtsa a rendszeľesen és pontosan fizeto bérlőket.

Fentiek alapjánjavasoljuk a bérleti szerződés módosítását ab&Ieti díj tekintetében, mivel a
bétlő őlta|jelenleg fizetett bérleti đíj 99 %o-kal meghaladja a számított bérleti díjat. A bérlő 13

éve folyamatosan üzemelteti az .jzletet, és a ĺehéz gazdasági helyzet ellenére béľleti díj
elmaradása nem volt, afizetési kötelezettségeit ľendben, időben teljesíti.

v. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

Amermyiben a Bizottsághelyt ad a bérlő kérelmének Z}Lł-benhavi7.973,- Ft-tal csökken az
onkoľmányzatbér|eti díj bevétele, azonban a kérelem elutasítása esetén, ha a bérlo visszaadja
a helyiséget havi 3.792,- Ft+1.800,- Ft kcizös koltség kiadása keletkezik a helyiség újbóli
béĺbeadásáig.

A kéľelem engedéIyezésével egy régőta a keri.iletben működo és jő| fizető bérlő tartható meg,
új bérbeadás esetén azoĺban a leendő bér|ő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Ahatőrozati javaslat elfogadása a2014. évi bérleti díj bevételt csökkenti.

A bérleti szerződés módosítása pénzigyifędezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet Ísmeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gáIő
helyiségek bérbeadásának feltételeirő| sző|ó 35lf0I3. (VI. 20.) számú' önkormányzati renďelet



2. $ (1) bekezdése alapjrán a Képviselő-testtilet _ a rendeletben meghatározott feladat- és
hatásköľ megosztás szeľint _ ĺjnkormányzati bérbeadói d<jntésre a Városgazdálkodási és
Pénzügyi B izottságát jogosítja fel.

A248/2oI3. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi határozat VII. fejezet 31. pontja éľtelmében a
bérleti díj mértékérőI, a béľleti díjat éľinto kérdésben az tnkoľmányzat
Tulaj donos i/B éľbeadói j ogokat gyakorló s zeľvezete dönt.

A Képviselő-testületi hatźtrozat 7. pontja alapjan a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a
jelen hatáľozat és a Képviselő-testület más határozata szetint aktualizált bek<iltözhető
foľgalmi éľtéke szolgál. A Képviselo-testületi határozat 8. a.) pontja értelmében, a
helyiségben végezrĺi kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a béľleti díj
meghatározása. A bérleti díj megállapításźnái a kereskedelem tevékenységhez 8 %o-os, szorzőt
kell alkalmazni.

A Képviselő-testületi határozat 19. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szewezet
javaslatáľa az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága döntése
alapjan a bérbeadói hozzájárulásra vagy a szerzođés módosításáľa _ beleértve a bérleti díj
felülvizsgálatát is _ iľányuló béľIői kérelem esetén, ktilönösen, ha a kérelem a kérelem
indokaként eloadják, hogy a bérleti díj ĺisszege nagy terhetrő aváilalkozásľa, a7-I7. pontban
foglalt szabályoktól el lehet térni, és az egyébként igénylendő bérleti díjnáÄ legfeljebb 50 vo-

kal alacsonyabb összegtĺ béľleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a bérleti díj emelésétől el
lehet tekinteni - az aIábbi köľülmények ferrnállása esetén:
a) a bérleti szerzőđés szerint fizetendő béľleti díj osszege legalább 15 %o-ka| meghaladja a 7.

és 8. alapján számítottbérleti díj mértékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja feĺľráll, ideéĺtve azt is, ha a bérlő jogutódlással

szeÍzett bérleti j ogot, és
c) abéľlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányálba.

A Rendelet 19.$ (3) bekezdés d) pontja éľtelmében a bérleti szerzodés módosításakoľ a
béľlőnek vállalnia kell, hogy kiegészítí az ővađék összegét a 14. š (2)bekezdés szeľint. 

^ 
14.

$ (2) bekezdés alapján a bérlő a b&Ieti szerzóđés megkötését megelozően ktiteles a

béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, azoĺban
a (4) bekezdés a|apján a hatásköľrel rendelkező bizottsálg jogosult az ővadék összegének
méľsékléséľe.

A bérlő a Rendelet 17. $ (4) és a 19. $ (3) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján a

kozjegyzó előtt egyoldalú kĺjtelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírásárakote|ezett.

Fentiek alapjrán kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú'Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I; hozzĺőiárul a Budapest VIII. kerület, Népszínház u' 43. szám alatti (35069l0/N4 hľsz.)

12 m2 alaptertiletű, utcai bejfuatú', földszinti, cinkormányzati tulajdonú nem lakás célri

helyiséget béĺIo lśIára Kkt ľészére a béľleti szeruódés módosításához, és a bérleti díjának



2oÍ4.jú1ius 1. napjától 18.604,. Fanő + Áfa + ktiziizemi és különszo|gáitatási díjak
összegen történő megállapít ásáůloz.

f.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló nem
lakás cé\jára szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.)
számű, Budapest Józsefváľosi onkormányzati ľendelet 19. $ (3) c) pontja alapján
kozjegyzői előtt egyoldalú kötelezettségváiIaló nyilatkozatmegtételét, valamint a 19. $ (3)
bekezdés d) pontja 1 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváIIaIja abér|ő
vállalja akételmező.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: foI4,június 23.
A döntés végrehajtásźttvégző szetvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, zll4.június 6.
Tisztelettel:
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