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A döntés elfo gadás ĺĺho z e gy szeru szav azaĺtobb sé g szüks é ge s

Tisztelt Y źtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság!

I. Előzmények

Az onkoľmányzat tulajdonát képező, Budapest VIII. keľületo József kľt. 43. szám alatti,
36694/0/N2 hrsz-í, t95 m. alapteľülettĺ, utcai bejáratu, fiildszinti nem lakás célú helyiség
bérlője a Klárpitos Ipari Kft. (székfiely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 32134.,
cégegyzékszźm,. 01-09-885334, képviseli: Sági Kis Attila). A Kárpitos Ipaľi Kft. bérleti
szerzoďésę 1999. május 10-én kelt és 201'2. július 06-aÍI módosításľa került. A jelenleg
hatályos bérleti szerzodés 2013. szeptember 20-aÍI jott létre határozat|arl ideig tartó
idotartamra.

A helý s ég az ingat|an-ný lvĺántaľtásb an üzl etként sz eľepel.

A KĘitos Ipari Kft. a helýséget bemutatóterem és kereskedelmi tizlet cé|járahasznáůja.

A bérlő a megváItozotĹ gazdasági viszonyokĺa tekintettel kezdeményęzte a bérleti díj
csölĺkentését. A Váľosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság az 59312013. (V. 27.) száľľru
határozatával a béľleti dijat 281.078,-Ft + Afa összegben hatźrozta meg 2013. május 01-től,
20|3. december 3 1. ĺapjáígteľjedő időszakľa.

Ővadék feltöltés a szerződéskĺjtéskoľ 356.969,. Ft összegben, 1 havi bruttó bérlęti díjnak
megfelelően történ a Yárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 94612013. (IX. 09.) szálmtl
határozata a|apjźn.

A Béľlő bérleti díj csĺikkentési kérelemmel élt, amelyet a Városgazdźikodási és Pénzügyi
Bizottság39212014. (IV. 17.) szánn,Úhatérozata alapján eĺgedé|yezett, és ez źita| a szerzodés
módosítás aláírásźlt kovető hónap első napjától 200.000,- Ft/hó + Afa összegen hatźroztameg
a bérleti díj összegét.

A Kárpitos Ipari Kft. képviselője, Sági Kis Attila a dĺintést követően újabb kérelemmel
fordult a Kisfalu Kft-hez, amelyben kéľte, hogy az onkoľmányzat a feltételként előíľt 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadékot mérsékelje a mtr befizetett összegÍe, továbbá hogy
tekintsen el az újabb kozjegyzoi okiľatba foglalt kötelezettségvállalástól. Kérésénęk
indokaként |eírta, hogy mind a közületi, minđ a lakossági kereslet drasztikusan visszaesett az



általuk végzett szolgáltatások és teľmékek forga|mazásában, a vá|ság következtében igen
nehéz helyzetbe kerültek, a költségeik kígazdá|kodása is komoly terheket ró ľajuk. A
helyiséget a jogelődje máľ 1951. óta bérli, amelyet folyamatosan korszeľíĺsitett, ga|éntt
építtetett, bérb eszźnĺitási i gény nélktil.

A bérlęti ďij frzetését minđig pontosan, határidőbęn teljesíti, ęzért vé|eménye szerint az
előzőekben megťtzetett óvadék is elegendő biztosítéknak tekinthető. Valamint tekintettel aľľa,
hogy a 20|3. szeptember 20. napján megkötött új béľleti szetződés kapcsán 20t3. szeptember
24. napján megtöľtént a szerzőđés kozjegyzői okiratba való foglaltatása, amiben magasabb
bérleti díj ĺisszegre vállalt kötelezettséget, igy nem kíván ismételt kotelezettségväIIa|ő
nýlatkozatot tenni.

il. A beteľjesztés indoka

Az ővađék méľséklése és a közjegyzoi okiľattól történő eltekintéshez va|ő hozzájáruIás
bérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozata|ára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok

Jelenlegi előírás: 2g7.0gg,. Fťhó + Áfa.

Az onkorm źnyzat áIta| frzetętt közö s költség (v izőrás) : 3 1.8 0 1,. Ft/hó.

Nýlvántartásunk szeľint a bérlőnek zĺI4.június 30-ig béľleti dij lanozźsa nincs.

A Budapest VIII. keľület Jĺózsef kľt. 43. szźĺm a|atti (36694/0lN2 hrsz-tĺ), 195 m2

alapteľĹiletiĺ nem lakás célú helyiség a Grifton Propeľty Kft által 2014. március |7-én készített
Ingatlanfoľgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi értéke:35.000.000,-Ft. Az onkormĺínyzat
tulajdonában áI|ő nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l2OI3. (VI. 20.) szám.ĺBudapest Józsefuáros onkoľmányzatirendeletet, illetve a248l2O|3.
(VI. 19.) számű Képviselő-testtileti határozat a|apján a helýség 8 %-ka| szźtmított bérleti díja
233.333.. Ft/hó t Áfa.

IV. A diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérleti díj csökkentésének ügyében hozott a
Ytrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 39212014. (IV. 17.) szźm,íhatáĺozat2.pontjtnakaz
óvadék összegére vonatkozó módosítását. Javasoljuk az ővadék összegének 356.969,- Ft-ra
tĺjľténő méľséklését, tekintettel arta, hogy a bérlő régóta bérli a helyiséget, és a bérleti díj
ťĺzetési kĺitelezettségének mindig határidőben, pontosan eleget tesz.

Javasoljuk a Kárpitos Ipari Kft tészére a kozjegyzői okirat elkészíttetésétől való eltekintést,
figyelemme| ar'ra, hogy 2013. szeptembet 24. napján megtöľtént a szerzodés kozjegyzoĺ
okiratba való foglaltatása magasabb béľleti díj összeggel, amennýben a Kárpitos Ipari Kft
hátralékot halmozna fel és a szerzőđése felmondásľa keľülne, az továbbľa is végľehajthatő az
eľedeti bérleti szerzőđés alapjźn.

Az ővađék célja, hogy a bérlrő fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén fedezetet
nýjtson a teljes tartozás, vagy annak egy ńszének a kiegyenlítésére. A bérlőnek és
jogelődjének a hosszú évtizedek alatt tanúsított fizetési morźůjára tekintettel nem indokolt a 3
havi óvadék kikötése.

v. A döntés céljao pénziigyÍ hatása

Amennyiben a bérlő visszaadja a helýséget az onkormźnyzatnak, kiadásként havonta közös
költség Íizetési kĺjtelezettsége keletkezik, az eddigi béľleti díj bevételtő| az onkormányzat
elęsik. A kérelem engedé|yezésével egy ńgőta a keľületben múködő és jól ťtzetŕĺ bér|o



tartható meg, új bérbeadás esetén azonban a leendő bérló ťlzetési készsége és hajlandósága
kétséges.

A helýség óvadék mérséklésre és a kozjegyzői okirattól tĺiľténő eltekintéshez való
hozzájźrulźtsra vonatkozó döntés pénziĺgyl fęđezetet nem igényel.

A döntés a2O14. évi béľleti díj bevételt nenr befolyásolja.

VI. Jogszabálý kiiľny ezet ĺsmeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzattulajdonában ál1ó nem lakás céljara szo|gźúő
helyiségek bérbeadásrának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) szám,ű önkormanyzati rendelet
2. $ (l) bekezdése a|apján a Képviselő-testiilet - a rendeletben meghatźrozott feladat- és
hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottságát j o go sítj a fel.

A Rendelet 14. $ (2) bekezďése szerint a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelózoen
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni.
A (4) bekezdés alapján a hatásköľrel rendelkezo bizottsźlg jogosult az ővadék összegének
mérsékléséte, v agy elengedésére.

A Ręndelet 17. $ (4) bekezđésében foglaltak aIapjźn a bérlő kijzjegyző előtt egyoldalú
k<jtelezettségvállalási nyi|atkozat a|źirására kötelezett, amelytől a Bizottsźlg a 17. $ (5)
bekezđés c) pontja értelmében eltekinthet.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

..év. (...hó....nap). sztlmtYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsźryúgy dont, hogy:

t.) az Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gáIő helýségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 351201.3. (VI. 20.) szélmű önkormányzati rendelet 14.

$ (4) bekezdése atapjźn rylglpg1!1jz a392/20|4. (IV. 17.) szźtműhatźrozat2. pontjábarl
foglaltakat a következők szerint: a Kárpitos Ipari Kft. bér|ő źita| megfizetendő óvadék
<isszegét 356.969,- Ft-ľa mérsékli, így a bérlőnek óvadék feltĺiltési kötelęzettsége nem
keletkezik.

2.) az onkormĺĺnyzat tulajdonában áILő nem lakás cé|jźra szolgáló helýségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźlmí önkoľmányzati ľendelet 17.

$ (5) bekezdés c) pontja a|apjźn.aś,dpsllia a39212014. (tV. 17.) számihatfuozat3.
pontjában foglaltakat a kĺlvetkezők szerint: eltekint a Budapest VIII. keľület, József
kÍt. 43. szźĺn alatti 3669410lN2hrsz'ű, |95 m2 alapterĺ'ilehĺ, utcai bejáratú, ftlldszinti,
önkoľmányzatí tu|ajdonú nęm lakás célú helýség tekintetében a Káľpitos Ipari Kft
esetében a bérleti szętzodés megkĺitésének feltételeként előírt kozjegyzo előtti
egyoldalúkĺĺtelezettségvá|LaIőnyilatkozatmegtételétől.

3.) az onkormanyzat tulajđon źbaĺ áIIő nem lakás cé|jára szolgá|ő helýségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźlmű önkoľmányzati rendelet 18. $ (1)
bekezdésében foglalt bérleti szerzőđés megkötésére vonatkozó hatĺáľidőket jelen
hatátozatrőlszólóéľtesítéskézhezvétęlétőlkellszámítani.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto ígazgatőja



Határido: 201'4. augusztus 18.

A döntés végĺehajtásátvégzo szęrvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel mőďjźra
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|4.július 3 1.

Tisztelettel: f
Kovács Ottó

igyvezető igazgatő
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