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Táľgy: PEKARA HI]NGARY Kft. béľlő béľleti díj felĺilvĺzsgáiati és béľleti szeľződés módosítĺ{sĺ
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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Az onkormźnyzattulajdonát képező, Budapest VIII. keľület, KaľácsoTy s. F. 6. sz,źmalatti, 35350 hľsz.ú,
20| m. alapterülehĺ (az értékbecsléskoľ készített felmérés a|apjźn 193 m,), utcai és udvari bejĺáľatu fřilđszinti
nem lakás célú helyiség bérlője a PEKARA HUNGARY Kft., a 2011. szeptember 30-rán kötött,2014.
december 3I. napjáig hatĺályos bérleti szerzódés a|apjźn. A jelenleg hatalyos bérleti szerződés 2015. januźt
30-án jött |étre 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra. A bérlő a helyiséget pékség cé|jźnahasnźůja,
és a bérleti szerződés megkötésekoľ, 1.200.000,- Ft szerződésk<itési díjat és I,02I.290'- Ft nem kamatozó
óvadékot ťlzetett, A helyiség 100 %-os önkormĺányzati tulajdonú épületen belül helyezkedik el. A helyiséget
pékség és tizlet cé|jára haszláljfü .

A PEKARA HUNGARY Kft. (székhely: 1141 Budapest, Jeszenfü J. u. I2I.; cégjegyzékszźm:0I-09-
962753;ađőszźm: 23377442-2-42) képviseletében Bottlik Zso|t iigyvezetó kérelemmel fordult a
bérbeadóhoz, ame|ýeĺ a bérleti díj 150.000,- Ft/hó + Afa * éves infláció megźú|apítźtsáért folyamodott.
Leíľása a|apjźn azértkén a bérleti díj csökkentését, mivel a cégforga|ma jelentősen visszaesett azutőbbi egy
éven belül, mivel a közelben több új olyan kereskedelmi egység nyílt (pl.: Teleki téri piac, LIDL, Teleki téľ
3. a|atti péktizlet), amelyek szintén pékĺáru forgalmazásával foglalkoznak. A béľleményben idáig 15 fó
fióállású munkaerőt tudott foglalkoztatni, de kénýelen volt ezt 8 főre (4 fő részmunkaidős) csökkenteni,
ezzel megáůlítandó a cég tönkremenetelét. Leírása szerint évente több millió forinttal támogatjźk' a Szigony
Utitárs Alapítvĺáný, í5ĺ Jőzsefvĺíros lakosait. A bérlő által benýjtott f0I4. évi egyszeľiĺsített beszámoló
a|apján a 2013 . évi méľleg szerinti eredménye 4 .794e Ft, míg 2014. évben ez -5. 101e Ft volt, saját tőkéje a
2013. évi 7.465eFt-ről2014. évben 2.365e Ft-ľa csökkent, azértékesítés nettó ĺárbevétele 20|3. évi 91.386e
Ft-rő| 2014. évben 86.655e Ft-ra csökkent, míg az arryagi jellegÍí ráfordíüások 7.654e Ft-tal, a személyi
jellegu ráfordítĺísok 3.323e Ft-tal nőttek ezen időszakban.

Jelenlegi nettó havi bérleti díj előírása: 268.055,-Ft.

Az onkorm ányzatiizemeltetési kĺlltsége: 37 .242,- Ft/hó.

NyilvrántaľŁásunk szerint a bérlőnek 2015. július 31-ig nincs bérleti dij tartozása.

Bérlő a helyiséget megfelelően kaľbantartja, a miĺködésével kapcsolatos panasz nem érkezett

A Grifton Pľoperty Kft. által 2015. źryri|is 24.én készített Ingatlanforgalmi Szakvélemény szerint atfugyi
helyiség forgalmi éľtéke: 21.000.000,. Ft. Az onkormányzattuJajdonźban á1|ó nem lakás céLjára szo|gźiő
helyiségek béľbeadĺásrának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefváros onkoľmĺínyzati
rendelet, illetve a 248/2013. (vI. l9.) szátmű Képviselő-testtileti hatźtrozat a|apjźn a helyiség (kereskedelmi
alapellátás) 6 %-kal szátmított béľleti díja 105.000o. Ft/hó + Afa.

Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő PEKARA HUNGARY Kft. bérleti szerzőđésének módosítiását, és a bérleti
dij 30ń-kal alacsonyabb összegen történő, azaz187.639,- Ft/hó + LÍa összegben töľténő megźútapitátsélt.

tekintettel arra, hogy a béľlő által jelenleg fizetett béľleti díj majdnem 50%.ka| meghaladja a szźlmított
béľleti diiat.



A bérlő a nehéz gazdasźryi he|yzet ellenére is rendszeľesen, elmaradĺĺsok nélkiil teljesíti a ťlzetési
kötelezettségeít. Az alacsonyabb bérleti dijon valószínűsíthetően hosszri tĺávon stabilabban ki tudja
gazdálkodni a bérleti díjat.

tr. Á' beteľjesztés indoka

A bérleti díj alacsonyabb összegen töľténő megállapítása és a bérleti szerződés módosíĺása bérbeadói döntést
igényel'amelydöntésmeghozata|áraaTiszte|tBizottság jogosult.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az tnkormányzatérdekét szo|gá|ja,hory megtartsa a rendszeręsen és pontosan tŁeto bérloket. Amennyiben
a Bizottsőg elutasítja a kérelmet, ha a bérlő visszaadja a helyiséget, havi 37 .f42,- Et izemeltetési költség
kiadása keletkezik a helyiség újbóli bérbeadásáig.

Ahatfuozati javaslat elfogadása a20I5. évi bérleti díj bevételt havonta 80.417,- Ft-tal csökkenti.

A bérleti szerzódés módosítrísa pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A bérbeadói jogok gyakorlását az Önkoľmányzat tulajdonában źilrő nem lakás cé|jźra szo|gźůő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apjźn
a Képviselő-testiilet _ a rendeletben meghaĹ.áľozott fe|adat- és hatĺískör megosztás szerint - önkoľmĺányzati
bérbeadói döntésre aYárosgazÁálkodási és Pénziiryi Bizottsźryźú jogosítja fel.

A24812013. (VI. 19.) száľľrű Képviselő-testiilęti hatźrozat VII. fejezet 31. pontja éľtelmében a bérleti díj
méľtékéről, és megťlzetésének ütemezésérő|, vagĺ bĺáľmilyen más bérleti díjat érintő kérdésben a
bérbeadássa|megbizottvagyonkeze|o szewezet javas|atźra az onkoľmĺányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat

ryakorló bizottsága dönt.

A Képviselő-testtileti hatfuozat 7. pontja a|apján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a
Képviselő-testiilet más határozata szennt aktln|izáůt bekölt<izłrető forgalmi éľtéke szo|gźi. A Képviselő-
testiileti hatźlrozat 8. a.) pontja éľtelmében, a helyiségben végemi kívant tevékenység figyeĺembevételével
töľténik a bérleti díj meghatározźsa. A béľleti díj megállapitźBánźL| a kereskedelmi a|ape||átás tevékenységhez
6 %o-os szorzót kell alkalmazri.

A Képviselő-testiileti hatÁĺozat 19. pontja alapjátn a bérbeadással megbízott varyonkeze|ő szervezet
javas|atźra az onkormłányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése a|apjźn a bérbeadói
hozzźtjániźtsra vagy a szerződés módosítĺásrára - beleéľtve a bérleti dfi feltilvizsgá|atźú' is - irłányuló bérlői
kérelem esetén, kĹilönösen, ha a kérelem a kérelem indokaként előadjĺák, hogy a bérleti dfi összege nagy
terhet ró avéů|a|kozÁsra, a7-I7. pontban foglalt szabáýoktól el lehet térni, és az egyébként igénylendő
bérleti díjnál legfeljebb 50 %-ka| alacsonyabb ö'sszegÍĺ bérleti díjľól is meg lehet állapodni _ vagy a bérleti
dfi emelésétől el lehet tekinteni _ azalrátbbi köľiilmények fennállása esetén:
a) a bérleti szsrződés szerint fizetendo béľleti díj összege legalább 15 %-ka| meghaladja a7, és 8. alapjĺán

szźlmított bérleti díj méľtékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36hőĺapjafennáll, ideértve aztis, ha a bérlő jogutódlással szerzett béľleti

jogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irźnyźba.

A Rendelet 19. $ (2) A bérbeadói hoz-zőĄálru|ásľól vagy annak megtagadásáĺől a hatĺáskönel rendelkező
bizottság dönt.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése a|apjén a bérbeadói hozzźĄáru|áls feltételeként kiköthető, hogy a bérlőnek
vállalnia kell:
a) a szerződés módosításától kezdve megflzeti azi$omanmegállapított bérleti díjat,
b) ha a szerződés még nemtarta|maz ilyen kikötést, hory abér|ő a bérleti díjat a jövőben - évente januát

l-jétől a KSH á|ta| az e|őzó éwe vonatkozón közzptett fogyasztői áľindex méľtékével _ nĺivelve fizeti
ffi€g,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzői okirat a|áírźsźt, amennyiben aÍra a bérleti szerződés
megkötésekoľ nem keľült sor,

d) amźn beťlzstett óvadék feltöltését azi$onnaĺmegáů|apitott bérleti díj összegének megfelelő méľtékéig
vagy ha óvadék beťlzetésére korábban nem keriilt soľ a 14. $ (7) bekezdés szerint óvadékot megťrzeti.

n



Fentiek alapjĺán kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj alacsonyabb összegen töľténő

megállapííásával és a bérleti szerződésmódosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). sámú Ytrosgazdźllkodási és Pénzüryi Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúry dönt, hory

I.) hozzlźÍdrula Budĺpcst V[I. Ireľtĺlet, Kaľácsony S. u. 6. szám alatti 35350 hľsz-ú, 193 m2 alapteľĹiletrĺ,

utcai és udvaľi bejáĺatű ftjldszinti önkormányzati tulajdonri nem lakás célú helyiséget bérlő PEKARA
H1]NGARY Kft. részére a béľleti szerződés módosításahoz és a bérleti díjának a szerződés módosítás

a|źirását követő hónap első napjától, 187.639,. tr.t/hó + Áfa + köziizemi és kiilönszo|géL|tatźLsi díj
ös sze gen töľténő megźi|apítás ĺíhoz.

Felelös:Józsefurárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hatĺáľidő: 2015. szeptember 14.

2.) felkéľi a Jőzsefvánosi Gazdálkodási Központ Zrt-t..a hatfuozat 1. pontja szerinti bérleti szeruódés

módosítás megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormĺányzattu|ajdonátbanźi|ó nem lakás cé|jára

szolgáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) szamri Budapest Józsefuáros

onkormĺányzati ľendelet 19. $ (3) c) pontja a|apján a bérlő a bérleti szerződést kłizjegyza előtt tett

egyoldalúkötelezettségvállalónyi|atkozattalkiegészítse.

Felelős:Józsefviáľosi Gazdźůkodźtsi Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hatĺĺridő: 2015. október 31.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Józsefrráľosi Gazdźúkodźtsi Központ Zľt.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjráľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. szeptember 7.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodási igazgatô
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