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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2075.március 02-i ülésére

Tárgyz Cľeatľio Kft. béľlő béľletĺ díj cstikkentéséľe vonatkozó kéľelme a Budapest VI[.
Stáhly u. 15. szám alatti önkoľmányzltltulajdonű helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igyvezeto igazgatő
Készítette: Balog Erika refęrens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A döntés elfo gađás áh o z e gy szerú szav azattobbsé g szüksé ge s

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmrínak ľészletes ĺsmertetése

Az onkormátyzat tulajdonát képezó Budapest VIII., 3646010lNL|leIyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest Mil.' Stáhly u. 15. szám a|atti,8Om2 alapteri'iletű' utcai bejárat,l, pinceszinti nem lakás
célú helyiség bérlóje a Creatrio Kft., a Yárosgazdálkodási és Pénztigyí Bizottság 13lf0|5. (I. 12.)
szźlműhatározata értelmében. A Cľeatľio Kft. a hatáľozat|an idejű béľleti szerződést 2015. fębruár 11-
én kötötte meg, és vendéglátás (szeszesital árusítással) cé|jára hasznáLja a helyiséget. Az itgat|an-
nyĹ|vántartásban üzlet besorolással szerepel.

Jelenlegi bérleti díj eloírása: 84.000,-Ftlhó + Áfa.

A vizórás helyíség után az onkormányzat kĺjzos kciltség fizętési kötelezettsége:
13,280,- Ft/hó.

A Cľeatrio Kft. (cégjegyzékszám:01.09-979206; székhely: 1181 Budapest, Bókay A. l.43.;
adőszám: f38I3607-1-43; képviselő: Kiss Akos Tibor ügyvezető) bérlęti díj csĺikkentési kérelmet
nýjtott be a Kisfalu Kft,-hez a fenti helyiség felújításának idejéľe' A Taľsaság a helyiség fe|űjitására
,vonatkozó kö|tségek béľleti díjba töľténo beszźlmítását nem kéľi. A felújítás idejére, melyet f hónapra
tervezĺek, a bérlęti díjat 25.000,-Ftlhő + Afa összegben kérik megállapítani'

A Grifton Property Kft. 2014. decęmber 12-én készitett értékbecslése szerint az ltcai bejáratű,
pinceszinti nęm lakás célú helyiség forgalmi értéke: 8.400.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi
éľték 100 %o-ának figyelembevételével, aZ utcai pinceszinti helyiségben végezni kívánt
tevékenységhez (venđég|átás szeszesital árusítással) tatozó 12 %o-os szorzőval számitott havi nettó
béľleti díj: 84.000,- Ft.

Nyilvántartásunk szerint a Cľeatrio Kft-nek f015. január 31. napjáig a két helyiségľe lejált határidejű
bérleti-, közizemi-, és ktilön szo|gá|tatási dijhźttra|éka nincs.

Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Creatrio Kft' béľleti szerződésének módosítását és a bér|eti díj 2
hónap időtaľtamra 50.000,-Ft/hó + Afa összegen történo megá||apítását 2015. márcíus 1. - április 30-
ig.2015. május 1-tol a bérleti díj 84.000,-Ft/hó + Afa összegre emelkędik. Javasoljuk a csökkentés
engeďé|yezését, tekintve, hogy a felúiítás időtartama a|att atársaság a helyiségben üzemelni nem tud.

Nem javaso|juk azonban a béľlő által kéľelmezett összegre töľténő csökkentést' mivel a helyiség
e|ózo|eg is vendéglátó tevékenységre volt bérbe adva és ennek megfelelóen kialakíwa, továbbá a
helyiségjelenlegi felújítása a melegkonyhás vendéglátó tevékenységhez szükséges kialakításokľa, és a
meglévő berendezések felújítására vonatkozik.



A javaslat a|apjáĺ óvadék feltöltésrę nincs szükség, mivel abeťlzętętt óvadék összege magasabb, mint
a javasolt béľleti díj után fizetenđo óvadék cisszege. Továbbá nem szĺikséges a szeľződés módosítás
kőzjegyzoi okiľatba foglalása sem, tekintettel arľa, hogy a bérleti szeľződéshez kotott okiratban
magasabb összegľe vá||a|t a béľlo kotelezettséget, mely a|apján az esetleges tartozás behajtható.

II. A beteľjesztés indoka

A bérleti szerződés módosításához bérbeadói döntés szí.ikséges, amely döntés meghozata|ára aTisńę|t
Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a felújítás idejéľe a bérleti díj csökkentést, tekintettel arra,hogy azt a bérlo saját költségén
végzi e!, és bérbeszámítást nem kér. Az onkormányzat tulajdonátképezó helyiség éftéke a felújítással
nő, ezért egy esetleges bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlo által beépített értéknövęlő
beruházások a helyiségben maradnak, amely azujabb bérbeadást megkonnyítheti.

A bérleti díj csökkentés negatívan befolyásolja azonkotmtnyzatfO|5. évi bérleti díj bevételét.

A helyiség bérbeadása pénijgyifedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

Az Önkormźnyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről
szó|ó 3512013. (vI. f0.) számu Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendelet (továbbiakban:
Renđelet) 2. $ (1) a Kt. _ a ľendeletben meghatározott fę|adat- és hatáskör megosztás szerint _
önkormányzati béľbeadói döntésľe aYárosgazdálkodási és Pénzügyí Bízottságot jogosítja fel.

A Képviselő-testület 248lf0l3. (VI. 19.) számíhatfuozattnak VII. Fejezet 31' pontja ételmében a
bérleti díj mértékéről, és megfizetésének ütemezéséről, vagy bármilyen más bérleti díjat éľintó
kérdésben bérbeadói döntésľe van sztikség a béľbeadással megbízott vagyonkeze|o szervezet
javas|atáraaz onkormányzatTlIajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló szervezete dcint.

A Képviselő-testület f48l2013. (VI. 19.) számú határozaÍának IV. Fejezet 20. pont b.) bekezdése
éľtelmében a helyiségbéľ átmeneti időszakra, amig az akadály fennáll, a béľbeadással megbízott
vagyonkezelő szervezet javas|atfua az Önkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága döntése a|apjtln ktilönösen az a|ábbi jogcímeken legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkentheto, a
helyiség átaIakítása v agy ťe|íjítása miatt.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése a|apján A bérbeadói hozzájáru|ás feltételeként kiköthető, hogy a
bérlónek vállalnia kell:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti azűjonnaĺ megállapított béľleti díjat,
b) ha a szerzodés még nem taľtalmaz i|yen kikötést, hogy a bér|o a bérleti díjat a jövőben - éventę

január l-jétől a KSH á|taI az e|ózó évre vonatkozón közzétett fogyasztői árindex mértékével -
ncjvelve ťlzetimeg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzői okiľat a|áírźtsát, amennyiben arľa a bérleti szerzodés
megkötésekoľ nem keľült sor,

d) a már beťlzetett óvadék feltöltését az i$onnan megállapított bérleti díj osszegének megfelelo
mértékéig, vagyha óvadék bef,rzetésére korábban nem került sor a 14. $ (7) bekezdés szerint óvadékot
megťlzeti'

Fentiek a|apján kéręm a Tisaelt Bizottságot' hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedien.

Hatírozttijavaslat

év. (...hó....nap)' számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem jőru|hozzí a Cľeatľio Kft. béľ|ő által bérelt Budapest VI[.,36460l0ĺNthelytaý:
számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Strĺhly u. 15. szálm a|att ta|éihatő, 80 m.
alapteľületű, onkormányzatitu|ajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség
bérleti díjának 25.000,-Ft/hó +Afa cisszegre toľténő csokkentéséhez aheIyiség felújítása miatt.

2.) hozzárjálľu| a Creatrio Kft.
nyilvántaľtott, a Budapcst
önkormányzati tulajdonú,
feIíiításához.

3,) hozzájárul a Creatľio Kft. bér|ő áIta| bérelt Budapest V[I., 3646010lNI he|yrajzi számon
nyilvántartott, a Budapest VIII., Stáhly u. 15. szám a|att taláIhatő, 80 m2 alapteľĹiletű,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség tękintętében
a bérleti szerződésének módosításához és a béľleti díj 50.000'-Ft/hó + Afa cisszegen töfténő
megźilap.itásához f0|5. máľcius 1. - ápľĺIis 30-ig. 2015. május 1-től a bérleti díj 84.000,-
Ft/hó + Afa összegre emelkedik'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I5. mfucius 09.
A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľinto döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetotáblán

Budapest" 2015. február 19.

honlapon

Tisztelettel:

bérlő által béľelt Budapest VI[., 36460l0lNI helyrajzi számon
VIII., Stáhly u. 15. sztlm a|att található, 80 m, alaptcrülctű,
utcai bejáratú, pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség

f
Kovács

Ĺigyvezető
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igazgatő
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