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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ?}I4.június 16-i ülésóľc

Táľgy: Mürschbeľgeľ István béľleti díj felĺilvĺzsgálati és szerződés módosítási kéľelme
a Budapest VIII. keľület, Tavaszmező u. 5. szám alatt béľelt helyiség
vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft. Kovács ottó tigyvezető igazgatő
Készítette: oszmann Lász|őnéreferens
A napirendet nyílt ülésen kell trírgyalni
A döntés el fo g adás ah o z e gy s zeĺű szav azattobb s é g s züks é ges

Tisztelt Viárosgazđálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képező Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca 5. szám
35245ĺN2 hĺsz-ú, 20 m2 (ingatlan-nyilvántartásban 19 m'; alapte.ületű, utcai bejáratú nem
lakás célú helyiség, bérlóje Mürschberger István könyvkĺitő mester (székhely: 1083 Budapest,
Tavaszmező u. 5.) az 1'976. május I7-én kötött hatá,rozatlan ideig tartó szerződés alapján.
ovadékfizetés a szeľződéskötéskoľ nem töľtént. A helyiség az ingatlan-nyilvántaľtásban
üzlethelyiség megnevezéssel szerepel.

Müľschbeľger István könyvkötő mesteľ kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, amelyben a
béľleti díj végleges csokkentését kéri. Leírása alapján a ĺehéz gazđasági helyzetben ilyen
magas bérleti díj mellett nem lesz képes továbbľa is üzemeltetni az ij;zletet. A könyvkötészet
máľ nem divat szakma, a tevékenységet nem keresik, emiatt vendégkcire jelentősen csökkent.
A helyiség komfoľtos, falak salétromosak minden évben festeni kell. Mive| az lzletet nem
szeretné bezárni és a helyiséget visszaadni, ezért kéri a bérleti díj mérséklését' és figyelembe
veĺuri, hogy a bérleti díjat mindig rendben fizette.

Amennyiben kedvezőtlen döntés születik, a helyiséget lesz kénytelen visszaadni.

il. A beterjesztés indoka

A bérlęti díj feltilvizsgálata bérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi bérleti díj előírás: 24.755,. Ft/hó + Áfa + szemétszáltítási díj.

Az onkorm ány zat áLLtaI f izetett kö zö s kö lts ég (v ízőt ás) : 4.410,- Ft/h ó.

Nyilvántaľtásunk szerint a bérlőnek 2oI4. május 3l-ig nincs bérleti díj tartozása.

A Budapest vlil. keľület, Tavaszmező 5. szám a|atti, 35245t0tV2 hĺsz-ú, 20 mf
alapterületú nem lakás céIú helyiség a Gľifton Property lfft. által 2014. május 8-an készített
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Ingatlanforgalmi Szakvélemény szeľinti forgalmi éľtéke: 2.600.000,. Ft.
tulajdonában á||ó nem lakás céIjfua szo|gá|ó hetyiségek bérbeadásának
35/2013. (vI. 20.) számú, Budapest Józsefváľos onkormányzati rendeletet,

Az onkoľmźnyzat
feltóteleiľől szóló
illetve af4812013.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Mürschberger István könyvkötő mesteľ bérleti
szerződésének módos ításátt a bérleti díj 47 ,5 vo-kal, történő csĺlkkentés ét, azaz 13.000,. Ft/hó
+ Áfa béľteti + közüzemi- és különs zo|gáltatásídíjak összegen töľténő megállapítását.

Javasoljuk az ővadék összegének a mérséklését, és egy havi összegen történő megál||apítását a
bérlő eddig tanúsított fizetési moráljára valamint a bérleti díj méľtékére tekintettel. Ugyanezen
oknál fogva javasoljuk, hogy a bizottság tekintsen e| az egyoldalú kotelezettségvá||a\ő
nyilatkozat megtételétől.

Az onkormányzat éľdekét pedig továbbra is az szolgálja, hogy megtartsa a rendszeresen és
pontosan fizető béľlőket.

Fentiek a|apjánjavasoljuk a bérleti szeľződés módosítását a béľleti díj tekintetében, mivel a
b&|ő a bérlő 38 éve folyamatosan tizemelteti az lđz|etet, a jelenlegi bérleti díja 90 vo-ka|
meghaladja a szálmított bérleti díjat, és a nehéz gazdaságí helyzet ellenére béľleti díj
elmaľadása nem volt, a fizetési kötelezettségeit ľendben, időben teljesíti.

v. A dtintés célja, pénziigyĺ hatása

Amennyiben a Bizottság helyt ad a bérlő kéľelmének f014-ben havonta II.755,- Ft-tal
csökken az tnkormányzat bérleti díj bevétele, azonban a kérelem elutasítása esetén, ha a
bérlő visszaadja a helyiséget haví 4.4I0,- Ft közös költség kiadása keletkezik a helyiség újbóli
bérbeadásáig.

A kérelem engedé|yezésével egy ľégóta a kerületben működő és jól fizető béľlő tartható meg,
új bérbeadás esetén azonban a leendő bér|ő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Ahatározati javaslat elfogadása a2oI4. évi bérleti díj bevételt csökkenti.

A bérleti szerzőďés módosítása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzattulajdonában á1ló nem lakás céljáľa szo|gá'|ő

helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (vI. 20.) számú' önkormányzati rendelet
2. $ (1) bekezdése alapjaĺ a Képviselő-testület _ a rendeletben meghatátrozott feladat- és

hatáskĺjr megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és

P énzigy i B izotts ágált j o gos ítj a fel.

A248l2oI3. (vI. 19.) számű Képviselő-testületi hatátrozat VII. fejezet 31. pontja éľtelmében a
bérleti díj méĺékéró| a béľleti đíjat érintó kérdésben aZ onkormányzat
Tulaj donos ilB érbeadői j ogokat gyakorló szervezete dĺjnt.

A Képviselő-testületi hatáttozat 7. pontja alap1áĺ a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen határozat és a Képviselő-testület más határozata szęrint aktua|izá|t bekoltözhető
foľgalmi értéke szo|gáI' A Képviselő-testületi határozat 8. a') pontja éľtelmében, a
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével torténik a bérleti díj
meghatározása. A bérleti díj megállapításáná| a lakossági kisipari szolgáitatás tevékenységhez
6 %o-os szoruőtkell alkalmazni.
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A Képviselő-testületi hatátrozat 19. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szeÍvezet
javaslatáľa az onkormźĺnyzat TulajdonoslĺBérbeadői jogokat gyakorĺo bizottsága döntése
alapjáĺ a béľbeadói hozzájárulásra vagy a szerződés módosításáľa _ beleértve a bérleti díj
felülvizsgálatát is _ irányuló bérlői kéľelem esetén, különösen, ha a kéreIem indokaként
előadják, hogy a bérleti díj összege nagy terhetrő a vállalkozásra, a7-1,7. pontban fogtalt
szabályoktól el lehet térni, és az egyébkéĺt igénylendő béľleti díjnál legfeljebb 50 vo-kal
alacsonyabb <isszegű bérleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a béľleti díj emelésétől el
lehet tekinteni _ az alábbi köľülmények fennállása esetén:
a) a béľleti szerzódés szeľint fizeteĺdő bérleti díj összege legalább 15 %o-ka| meghaladja a 7.

és 8. alapján szźtmítottbérleti díj mértékét, és
b) a béľleti jogviszony ttjbb mint 36 hónapja fennáll, ideértve azt is, ha a bérlő jogutódlással

szerzett bérleti jogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó iráĺyába.

A Rendelet 19.$ (3) bekezdés d) pontja értelmében a béľleti szerződés módosításakor a
bérlőnek vállalnia kell, hogy kiegészíti az ővađék összegét a 14. $ (2) bekezdés szerint. A 14.

$ (2) bekezdés alapján a bér|ő a bérleti szerződés megkotését mege|őzoen köteles a
béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, azonban
a (4) bekezdés alapján a hatáskörrel ľendelkezo bizottsálg jogosult az ővadék összegének
mérséklésére.

A bérlő a Rendelet 17. $ (4) és a 19. $ (3) bekezdése c) pontjában foglaltak a|apjálĺ a
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźilalási nyilatkozat aláńtásálrakoteIezett.

A Rendelet 17. $ (5) bekezdés c) pontj a a|apján a kozjegyzői okiratot nem szĹikséges
elkészíttetni a hatáskörrel rendelk ező bizottság egyedi döntése aIapjźn.

Fentiek a|apjátn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľleti díj csökkentésével és a
bórleti szerzőďés módosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat

év. (''.hó....nap). számri Yárosgazdálkodási ésPéĺzĺjgyiBizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I,) hozzá'iá'rul a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 5. szźtm alatti 35245/0/Nf hrsz-Ĺl
20 m, alapterületti, utcai bejfuatú', földszinti, önkormanyzati tuIajdonú nem lakás célú
helyiséget béľlő Mürschberger István könyvkötő mester tészére a béľleti szeruódés
módosíiásĺához, és a béľleti díjának }Ol4.jútius 1. napjától 13.000,- Ft/hó + Áfa bérleti+
közüzemi- és külonszolgáltatási díj ak ös szegen töľténő megőiIapítźĺsához.

2.) abér\eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szoIgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |7ĺ2005. (IV. 20.)

számú' Budapest Jőzsefvőrosi tnkormőnyzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja 1 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá|Ialja a bérlő.

3.) az onkoľmányzat tuIajdonában á1ló nem lakás cétjára szolgálő helyiségek béľbeadásanak

feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI. 20.) számĹlBudapest Józsefváros onkormáĺyzati rendelet
17. $ (5) c) pontja alapján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvá|Ia|ő
nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
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Hatríľidő: AoI4.jrinius 23.
A dĺjntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, zoL4.június 6.
Tisztelettel:

ottó
igazgatő

V
Kovács

ugyvezeto

KÉszÍľprľe: Klsr'e,ru Kľľ
LpÍnra: Oszľĺ.qľľLÁszI-óľcgREFERENs /\-
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs:

ĺóvÁrĺ.łcyľ,ą,:

A vÁRosGAZDÁrrooÁsI És


