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A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľg5lalni
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobbsé g

szüksé ge s

Tisztelt Y źlrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľész|etesismertetése
Az Önkorményzat tulajrĺsnát képező, Budapest VIII. keľü|et, Pľáteľ utca 55.
36225l0lil3 hrsz-il,

m' alapterĺilettĺ,utcai

szttm a|atti,

bejaľatú, pimceszinti nem lakás célúhelyiség, bérlője
Grizné Gladysz Évaegyénivá||a|koző (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 55., vállalkozói i[azo|vźny
száma: Ev-8I2257) az 1998,. augusztus 03.án kötött és többsz<jľ módosított, határozat|an ideig taľtó
50

bérleti szerződés a|apján. ovadék fizetés és feltoltés a szerződés módosítasakor 224.475,- Ft
cisszegben töľtént. A helyiség az ingat|an-nyilvántaľŁásban üzlethe|yiség megnevezéssel szerepel. A

bér|ő ahelyiséget diszái|at és állateledel, -felszerelés kereskedés cé|jáľahaszná,|1a.

Grizné Gladysz Évaegyéni vźt||a|koző kérelemmel fordult a Kisfa|u Kft-hez, amelyben a bérleti díj
végleges 25 %-ka| történő csökkentését kéri. Leírása alapján a nehéz gazđasági helyzetben a bolt
fennmaradása egyre nehezebb, meľt a Corvin Plaza és a Lidl áltadása miatt vásárlói köre jelentősen
csökkent.

Jelenlegi bérleti díj előírás: 4f.72g,- Fťhó

Az épiilet 700%o.ban

+

Áfa

önkormányzati tulajdon, a helyiségre eső üzemeltetési költség összege 6,170,-

Ft/hó.

NyilvántaľLásunk szerint a bérlőnek 2014.

o|<tőber

3l-ig nincs bérleti díj tartozása.

A Grifton Propeľty Kft. által 20|4. szeptember 26-ánkészitett Ingatlanforgalmi Szakvélemény szerint
a helyiség foľgalmi éľtéke:5.000.000'. Ft. A helyiségben végzett tevékenységhez (kereskedelem)
tartoző 8 o/o-os szorzőva| szźtmitoÍtnettó bérleti díj: 33.333'. Ft/hó'.

Javasoljuk a fenti helyiséget bérllő Grizné Gladysz Eva egyéni vál|alkoző bérleti szerződésének
módosítását a bérleti díj 33.333'- Ft/hó + Afa összegen történő megźi|apításával, ami 2f %o-os
csökkentést eredményez. A bérlő 16 éve folyamatosan üzemelteti az uz|etet. A bérleti jogviszony
felmondásara 2014. június 30. napjával sor kerĺilt, de abér|ó a teljes taľtozását(|31.348,- Ft) 2014.
május 28-ttn te|jesítette.
felmondás visszavonásra került, a bér|eti jogviszony helyreállít,ĺása
megtörtént.

A

A

béľletiszerzodés bérleti díi csökkentés miatti módosítása esetén az ővadék feltöltéséľe nincs

szükség.

II. Á' beteľjesztés indoka

A

bérleti dij felülvizsgźůatabéľbeadói döntést igényel, amely d<jntés meghozata|ára a Tiszte|t

Bizottság jogosult.

m. A

dtintés célja' pénzĺigyihatása

Amennyiben a Bizottság helý ad a bérlő kérelmének,űgy 20|4-ben havonta 9.396'- Ft-tal csĺjkken az
onkormányzat bér|eti díj bevétele, azonban a kérelem elutasítása esetén a bér\ó visszaadhatja a
he|yisége;t, mellyel az í)nkormányzatnak havi 6.170,- Ft Ĺizemeltetési költség kiadása keletkezik az
újbóli bérbeadásáig. A csökkentett béľletidíj jelentősen meghaladja az onkoľmrányzatot terhe|ó
kiadásokat, így a csökkentés nem okozhátránytaz onkormányzatnak.

A

kérelem engedé|yezésével egy régőta a kerületben működő és jő| fizetó béľlő taľtható meg, új
bérbęadás esetén azonban a leendő bér|ő fizetési készségeés hajlandósága kétséges.
Ahatärozati javaslat elfogadása a20|4. évi bérleti díj bevételt csökkenti.

A béľleti szęrződés módosítasa pénzügyi fedezetetnem igényel.

IV. JogszabáIyi kiiľnyezet ĺsmeľtetése
A béľbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat

tulajdonában álló nem lakás céljára szollgźt|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 351201.3. (VI. 20.) számú ö'nkoľmányzati rendelet 2. $ (l)
bękezdése a|apján a Képviselo-testtilet _ a rendeletben meghatározott fe|adat- és hatásköľ megosztás
szerint _ önkoľmányzatibérbeadói döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel.

A24812013. (vI. 19.) szźtmű Képviselő-testületi határozat VII' fejezet 31. pontja éľtelmébena bérleti
díj méľtékérő|'a bérleti díjat érintő kérdésben az Önkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakoľló szerv ezete dönt.

A

Képviselő-testiileti határozat 7. pontja alapján a helyiségbéra|apjétu| a helyiségeknek a jelen
és a Képviselő-testĺilęt más hatarozata szerint aktua|izált beköltözhető forgalmi énéke
szolgál. A Képviselő-testiileti határozat 8. a.) pontja éľtelmében,a helyiségben végezni kívánt
tevékenységfigyelembevételével történik a béľletidíj meghatározása. A béľletidíj megállapitźsánźi a
kereskedelem tevékenységhez 8 7o-os, szorzőt kell alkalmazni.
hatánozat

A Képviselő-testületi hatźtrozat 19.pontja értelmébena bérbeadással megbízott vagyonkezeló szervezet
javas|attra az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése a|apjän a
béľbeadói hozzájźlru|ásra vagy a szerzódés módosítására - beleéľtvea bérleti díj felülvizsgźiatát is _
iľányuló bérlői kéľelem esetén, különösen,

ha a kéľelem a kérelem indokaként előadják, hogy a bérleti

díj osszege nagy terhet ľó a vállalkozásra, a7-|7. pontban foglalt szabályoktól el lehet témi, és az

egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %-kal alacsonyabb összegű bérleti díjról is meg lehet
állapodni - vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|źhbi körülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szerződés szerint fizetendő bérleti díj összege legalább |5 %-ka| meghaladja a 7. és 8.
a|apján számított béľletidíj mértékét,és
b) a bérletijogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideérľve aztis, ha a bérlőjogutódlással szerzett

c)

bérletijogot, és
a béľlĺĺ
fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irźtnyźtba.

A

Rendelet 19.$ (3) bekezdés d) pontja éľtelmébena bérleti szerződés módosíüásakor a béľlőnek
vállalnia kell, hogy kiegészíti azővadék összegét a 14' $ (f)bekezdés szerint. A 14. $ (2) bekezdés
a|apjźłnabér|ó a béľleti szerződés megkötését megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti
dfi nak megfelelő összeget óvadékként megfi zetni.

A bérlő a Rendelet

17. $ (4) és a 19' $ (3) bekezdése c) pontjában foglaltak a|apjén akt5zjegyző e|őtt
gv źń|a|źsiny i|atkozat a|tńr ásźra kötelezett.

egyoldalú kötelezettsé

Fentiek a|apjtn kéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csökkentésével és a bérleti
szerződés módosítasával kapcsolatos dcintésétmeghozn i szíveskedj en.

Hatáľozati javaslat
.év. (...hó....nap). számú Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottsági haÍáľozat:

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory:

I.) hozzlźÍdrut a Budapest VIII. keriilet, Práteľ utca 55.

szźtm a|atti

36225/0lN3 hrsz-ú 50

m2

tulajdonú nem lakás célúhelyiséget bérlő
GríznéGladys Eva egyéni vźi|a|koző részérea bérleti szeruódés módosításához, és a bérleti
díjának 2074. december 1. napjátó|33.333,- Ft/hó + Áfa öss'egen t<jrténő megźl||apitźtsához.
alapterüIetrĺ, utcai bejźtratl, füldszinti, önkormányzati

2)

a bér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonáhan áilő nem lakás
cé|járaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdése c) pontja a|apjźn közjegyző e|őtt
eryoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirźstú v źú|a|jaa bérlő.

Felelős:

Határidő:

Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
2014. december

1.

A döntés végrebajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft

A

lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata

nem inđokolt

honlapon

hirdetótáblán

a

közzététe| mődjfua

f

Budapest, 2014. november I7.
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