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I. Előzmények

Az onkormányzattulajdonát képező Budapest vI[., 34799ĺ0lN2 és a3479910/N6helyrajzi
számon nýlvántaľtott, Budapest VIII., Népszínház a.2|'. szźlm a|atti,208m2 alapteľületű
pinceszinti, és 258 m2 alapteľületrĺ utcai bejźratű ftildszinti nem lakás célú helyiségek béľlője
a DIWA-Plusz Kft. (cégsegyzékszám:0|-09-721235; székhely: 1061 Budapest, Gyömľői út
99.; képviseli: oláh Attila) a2003. decembeľ I6-źn kelt és 2013, augusztus 28-źn módosított
határozat|an idejű béľleti szeľződés alapján. A pinceszinti rész kizáľőIag a foldszintről
kĺjzelíthető meg. A DIWA-Plusz Kft. a bérleti szerződés megkötésekor óvadékot nem ťĺzętętt'
A szerzőđéskötés idopontjában a béľleti szęrzódésbe csak tizlet keľiilt beírásľa, a bér|ő a
helyiséget élelmiszeľ jellegű vegyes kiskeľeskedelmi üzlet cć|jára haszntů1a' szeszesital
árusítással. Az ingat|an-nýlvántartásban a pince irodao a fijldszint ĺizlet besorolású.

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 89412013. (VII. 31.) számú hatärozatttban.űgy
döntött, hogyhozzájttru| a DIWA-Plusz Kft. bér|o á|ta| béľelt Budapest VIII., 34799l0/Al2 és

a34799l0lN6he|yrajzi sztlmon 1yrlvántartott, természetben a Budapest VIII., Népszínház u.

21. szám a|att ta|źihatő, 208 m' alapteľületrĺ, önkoľmáĺyzati tulajdonú, pince és 258 m,
fijldszinti helýségcsoport ffildszinti 1'4 m. alapteriletének albérletbe adásához a Regina
Tabak Bt. (cégjegyzékszźtm: 0I.06-786691; képviseli: Dienęs Éva Irén és oláh Attila
önállóan) részére, nemzeti dohánybolt és újság kiskereskedelmi üzlet (szeszesital árusítása
nélkül) cé|jfua. Ahozzájárulás megadásávalä bérleti díj osszege 547.069,- Ft/hó + Afa bérleti
* közüzemĹ és kĺilön szolgáltatási đíjak összegre módosult.

A benýjtott iratok a|apjáĺ megállapítható volt, hogy a DIWA-Plusz Kft. és a Regina Tabak
Bt. is a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint
źLtláthatő szerv ezetnęk minő siil.

A DIWA-Plusz Kft. képviselője, oláh Attila kérel.emmel forduk a Kisfalu Kft-hez, amelyben
szakaszos bérleti díj csökkentéséľt folyamođik, az első évben 50 oń-os, a második évben
40 oÁ-os, a harmadik évben pedig 25 oÁ-os engedmény biztosításáva|, tovźlbbá a 2015.,2016.
és 2017-es év inflációs emeléstől történő eltekintést kérelmezi.



Leírása a|apján anehéz gazdasági helyzetben ilyen magas bérleti díj mellett nem lesz képes
továbbra is iizęmęltetni a vá||a|kozását. Kérelmében leírja, hogy a helýségek felújítására
nagyjából 25.000.000,- Ft-ot fordított, új csatornarendszert kialakítva, az elektromos hálózatot
kicserélve, és egy vásáľlói igéný kielégítő üzlethelyiséget kialakítva, bérbeszámítással
azonban nem éltek' A tľaf,lk pá|yázat elnyerését követően újabb jelentős ĺisszeget fordĺtott a
helýségre, remélve, hogy fellendíti a forgalmát, azonban a szátmításai nem váltak be' és a
b evétel e továbbra sem emelk eđett, az uz|et v eszteséges maradt.

Mostanĺa a bérleti đíj csokkentésében látja az egyetlen lehetoséget arra' hogy továbbra is
üzemeltetni tudja a vä||a|kozását a fenti helyiségekben. Ha nem kapja meg a csokkentést,
vissza kell adja a helýséget.

A bérleti díjat mindig ľendben ťlzette. A béľlő a helyiséget folyamatosan karban taĄa.

A kérelmet a Bizottság 2014, május 12-i ülésén tärgya|ta és 518/2014. (V. I2.) számll
hatärozatában nem járu|thozzá a bérleti díj csökkentéséhez.

A béľlő a kéľelmét azonos tartalommal megismételte és kérte a döntés felu|vizsgá|atát,
lehetősé g szerinti módosítását.

II. A beterjesztés indoka

A bérleti díj felülvizsgálata béľbeadói döntést igényel, amely d<jntés meghozata|źra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

A béľleti szetződés megkötésének időpontj ában a ftjldszintľe és a pincéľe egyiitt került
megźi|apításľa a bérleti dij, ezért a DIWA-Plusz Kft. jelenlegi béľleti díi előĺľása: 55ó.369..
Fíhó + Áfa , amitarta|mazza 14 mz alapterületú ľész albéľletbe adása miatti díjtétel emelést is
37 .989,- Ftlhó + Afa összegben' ami a tertiletre eső díj kétszerese.

A pincesziĺti vízőrás helyiség lltán az onkormányzat közös költség és célbefizetési fizetési
kötelezettsége:

A foldszinti vizőrás helýség uttn az onkormányzat közös költség és célbefizetési fizetési
kotelezettsége: 32.032.- Ft/hĺĺ + 6.240.- Ft/hó tisszesen: 38.272.. Ft/hó.

Nýlvántartásunk szerint 2014' május 31. napjával a béľlonek tartozása nem á1l fenn.

A 347gglolN2 hrsz-u, 2O8m2 alapterületu nem lakás célú helyiség Ingatlanvagyon-
kataszterben nýlvántartott becsült éľtéke: 9.628.000o- Ft. A 22412012. (VII. 05.) szám,ű

Képviselő-testiilet határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helýségb& a|apjźnl a
helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. Más hatáľozata szerint aktua|izźit beköltözhető
forgalmi értéke szo|gti. Az élelmiszeľ kiskereskedelem szeszárusítással tevékenységhez
tafioző bérleti díj szorző 10 yo, azaz a számított béľleti díj összege 80.233.. Ft/hó + Afa.

A 347gglolN6 hrsz-ll, 258m2 alapterületű nem lakás célú helyiség Ingatlanvagyon-
katasztęrben nýlvántartott becsĺilt értéke: 51.548.000'- Ft. A 22412012' (VII. 05.) szźtmu

Képviselő-testtilet hatfuozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helýségbér a|apjáu| a

helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. Más határozata szerint aktua|izá|t beköltözhető
forgalmi értéke szo|gá|. Az élelmiszeľ kiskereskedelem szeszárusítással tevékenységhez
tartoző béľleti đij szorzo |0 oÁ, azaz a számított béľleti díj összege 429.567.. Ftĺhő + Afa.

Számított bérleti díiak összesen: 509.800.- Ft/hó + Á.fa.

Amennyiben a helyiség pźůyázaton keľülne meghirdetésre a páIyázatban megjelolendő
minimális bérleti ďíj 407,840,- Ft/hó + Afa lenne.



Az albérlętbe adás miatt az érintętt teniletet az esetleges béľleti díj csökkentésnél nem javasolt
figyelembe venni, ezért a többlet díj mértékével (15.994,- Ft/hó + Afa) javasolt növelni az új
bérleti díjat.

A DIWA-Plusz Kft. nýlatkozata szeint egyedül a Népszínhźn ltcaj iz|etet üzemelteti, és a
nýlvántartási adatok szennt is csak ezzel a telephellyel rendelkezik. A benyujtott mérleg- és

eredménykimutatás adatok, valamint főkĺinyvi kivonat szerint a nęttó árbevétele 20l2-ben
21'5.806 eFt volt, amely 20l3-ban |77.402 eFt-ľa csökkent. Mérleg szeľinti eredménye 2012-
ben 0 ęFt, 2013-ban gazđá|kodását 228 ęFt veszteséggel zárta.20l2-ben kĺjvetelései 385.122
eFt-ot tettek ki, rövid lejáratű kötelezettségei ezzel szemben 257.096 eFt-ot. 201,3-ban
kovetelései 152.770 eFt-ot tettek ki, rövid lejáratu kötelezettségei pedig 151.250 eFt-ot,
melyből láthatő, hogy a társaság likviditása 20l2-hoz képest jelentősen ľomlott.

A cég kozzétételi kötelezettségének eleget tett, végrehajtási, felszámolási és csőde|járás alatt
nem áll.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Nem javasoljuk a fenti helýség vonatkozásttban a DIWA-Plusz Kft. részére a béľleti díj
három éven át történő szakaszos, az e|ső évben TlI4.július 1. nap1átő| a bérleti díjának 50 %-
os, a második évben 40 o/o-os, a harmadik évben pedig 25 oÁ-os csökkentését, valamint
további három éven keresztlil az inflációs emelés elengedését tekintettel aľra, hogy afizetendő
bérleti díj így nagy mértékben elmaradna a helyiség ismételt bérbeadásakoľ kéľhető díjtól.

Javasoljuk a bérleti szerzodés módosítását, és a havi bérleti dij zUl4.július 1. napjától 2017.
június 30. napjáig 407 .840,- Ft + 15.994,- Ft, összesen 423.834,- Ft/hó + Afa ĺisszegen tĺjľténő
megá|lapitźlsát. A bérleti díj összege 2017. július l-től 556.369,- Ftlhő + Afa összegre
emelkedik.

A Kft. évek óta bérlő a keľületben, az onkorm źnyzat érdekét pedig az szo|gá|ja, hogy
megtaľtsa a rendszęresen és pontosan fizeto bérlőket.

Fentiek aIapjánjavasoljuk a bérlęti szerzódés módosítását a bérleti díj tekintetében. A bérlő
folyamatosan kaľban tartja és felújította az ĺjzletet, és a nehéz gazdasági he|yzet ellenére
bérleti díj elmaradása nem volt, a fizetési kötelezettségeit rendben teljesíti.

v. A döntés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben.a Bizottság helý ad abéflo kéľelmének, 36 hónap alatt nettó 4.77I'247,-Ft-tal
csökken az onkormányzat bérleti díj bevétele, azonban a kérelęm elutasítása esetén, ha a
bérlő visszaadja a helyiséget, havi 85.744,- Ft közos költsóg kiadása keletkezik a helyiség
újbóli bérbeadásáig.

A kérelem engedé|yezésével egy ľégóta a keľületben működo és jól fizető béľlő tartható meg,
új béľbeadás ęsetén azonban 

.a 
leendő bérl'ő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Amennýben a helýség megüreseđik azt csak pályázat tiján lehet bérbe adni, valamint a
helýség adottságai, miszerint nagy pince l.artoz1khozzá, tovább nęheziti a kiadhatóságát. A
jelenleg hatályos rendelkezések alapján a páIyázatban megjelolendő minimális béľleti díj
407.840,- Ft/hó + Afa lenne. A bérleti díj csökkentése az onkormányzat számźra továbbra is
előny<is.

A bérleti szerzođés módosítása pénzugý fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ĺsmeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gá|o

helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0I3. (VI. 20.) számu önkormányzati ľendelet



2. $ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testtĺlet - a rendeletben meghatározott feladat- és
hatáskör megosztás szerint _ cjnkormányzati béľbeadói döntésre a Városgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottságát j ogosítja fel.

A248120|3. (VI. l9.) számu Képviselo-testületi hatáĺozat VII. fejezet 31. pontja értelmében a
béľleti díj méľtékéről, a béľleti díjat éľintő kérdésben aZ oĺtkormányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló szeľvezete dönt.

A Képviselő-testületi hatźtrozat 21. a) pontja alapján a gazdá|kodő szervezet vagy egyéni
vál|a|kozo gazdźllkodásában beállt negatív vá|tozźts miatt _ különösen: igazo|hatő áľbevétel
csökkenés, veszteség' káresemény, betegség - a helyiségbér méľtékę hatátozatlan id,őtartamra
szóló bérleti szeľzőđés esetében legfeljebb 36, határozott idejű bérleti szęrződés esetében
legfeljebb 24 hónapra, vagy a béľleti jogviszony végéig a béľbeadással megbizott
vagyonkezelő szervezet javas|atára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága döntése a|apjźn legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkentheto. A kéľelem
mega|apozottságát az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
vizsgá|ja.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése a|apján a bérbeadóihozzájtłulás feltételeként kikothető' hogy
a bérlonek vállalnia kell:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerzodés még nem tartalm az I|yen kikotést, hogy a bérlo a bérleti díjat a jovőben -

évente januáľ l -jétől a KSH á|ta| az e|őző évre vonatkozón kozzétett fogyasztői áľindex
mértékével - növelve ťlzeti meg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat a|áirását, amennyiben arra a bérleti
szeľződés megkötésekoľ nem került soľ,

d) a már beťlzetett óvadék feltĺiltését az ujonĺnn megállapított bérleti díj összegének
megfelelo mértékéig, vagy ha óvadék befizetéséľe korábban nem kerrilt sor a 14. $ (7)
bekezdés szerint óvadékot megfizeti.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csokkentésével és a
bérleti szerződés módosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számúYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságihatáľozat:

Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

nem járul hozzá a Budapest VIII. keľület, Népsz^ínház u. 21. szám alatti 2O8m2
alapteľüIetű 34799/0lAl2 fusz-u pinceszinti és a 258 ml a|apteri\ętu 3479910lA16 helyrajzi
számon nyilvántaľtott utcai bejfuatu földszinti nem lakás célú helyiségeket béľlő DIWA-
Plusz Kft. béľleti szeruődésének módosításához a bérleti díj három éven át töľténő
szakaszos, az ę|só évben 2014. július 1. napjától a bérleti díjának 50olo-os, a második
évben 40 oÁ-os, a haľmadik évben pedig 25 %o-os csökkentésével, valamint további három
éven keresztu| az inflációs emelés elengedésével.

llozzdidrul a Budapest VIII. kerület, Népszĺnház u. 2I. szám a|atti 2O8 m2 alapterületiĺ
3479910lAl2 bĺsz-u pinceszinti és a 258 m, a|apteru|ętu 3479910lA16 he|yrajzi számon
nyilvántartott utcai bejáratu földszinti nem lakás célú helyiségeket bérlő DIWA-Plusz Kft.
rész&e a béľleti szerződés módosításához, és a havi bérleti díj 2014. július 1. napjától

A

1)

2)



2017. június 30. napjáig 423.834,- Ft/hó + Afa összegen töľténő megtilapitásához. A
bérlęti díj összege zđll .július 1-tő| 556.369,- Ftthő + e.a + infláció összegre emelkedik.

3) a bérleti szerzoďés megkotésének feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľol szóló 35l20I3. (VI. 20.)

számű Budapest Józsefrárosi onkormányzati renđelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék feltöltését, továbbá a 19. $ (3) bekezdése c) pontja alapján
kozjegyző előtt egyolđalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásźńvźilalja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: zUl4.június 30.
A döntés végrehajtástivégző szervezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáb1án honlapon

Budapest, 2014.június 17.
Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezeto igazgatő
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