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Tisztelt Bizottság!

Az onkormtnyzat tulajdonát képező Budapest VIII. keľület,36487l0lV| és 36487l0lV2
helyrajzí számon nyilvántartott, természetben a Budapest vIII.o Kőfaľagrí u. 5. szám a|atti,
l.83 m2 (117 mf fsz. és 66 rÍł pince) alapteľületű, utcai, ftjldszint + pince szinten elhelyezkedő
nem lakás célú helyiség bérlője a SINGER-FÜLEMÜLE Kft az 1990. október 18. napjan kelt,
többszĺlr módosított, meghosszabbított és 2013. december 31-ig érvényes hatarozott idejű
bérleti szerzodés a|apján. A helyiség melegkonyhás étteremként mfüödik.

Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint étterem és ľaktaľ besorolású.

A Tisztelt Bizottság a 104812012 (VIII. 29.) szźĺní hattxozatźlban dönt<ĺtt a SINGER-
FÜLEMÜLE Kft (székhely: 1081 Budapest, NépsziÍlház u. 46, III.|7., képviselő: Singer
Andľás ügyvezető) kéľelmével kapcsolatban, miszerinthozzájćrult a SINGER-FÜLEMÜLE
Kft által bérelt Budapest VI[., 36487l0lV1 és 36487l0lV2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Kőfaragó u. 5. szám alatti, l83 m, alapterületű,
önkormiányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség haľom havi bérleti díj előírásĺĺnak 30 %o-ka|,

azaz295.718,- Ft + Afa összegre történő cscjkkentéséhez2012.januar 01-től 2012. maľcius
31. napjáig, azza| a feltétellel, hogy a cs<jkkentés figyelembevétele után fennállő tartozást
egyösszegben kiegyenlíti abérLó ahatározattól szóló értesítés kézhezvételét kcjvető 15 napon
belül.

A SINGER-FÜrpľ,ĺÜrp Kft a hatźrozat kézhezvéte|étőI szźlmított 15 napon belül a
tartozását, tévesen rossz számla számĺa utalta át. A fentiek miatt a bérleti díjcsökkentés nem
tudtuk végľehajtani.

A Társaság képviseletében meghatalmazással eljáľó Singer Viktor megkereséssel fordult a
Kisfalu Kft-hez, ameIyben előadta, hogy a fenti hatarozatban szeľeplő összeget átuta|tźů< a
bérbeadó szźm|ájźra egyben kéri, hogy a fenti hatźrozatban foglalt đíjcsĺikkentést
engedélyez zijk a cég r észét e.

Az előzmények felelevenítése éľdekében tájékoztatjuk a Tisne|t Bizottságot, hogy a 2012.
augusztusihatźrozatmeghozatalánakalapjairól:

A Tisaelt Bizottság 2012. ápľilis 1 l-én ttrgyalta a kérelmet és a 4I0l20I2. (Iv . 1I.) számtl
hattrozatában elnapolta azzal, hogy a SINGER-FÜrpuÜrp Kft nffitson be igazolást az őt
ért kĺĺľľól. Ezt követően a Tisztelt Bizottság 2012.július 10-én ismételten táľgyalta a kéľelmet



és a 84712012. (vII. 10.) szĺĺmú hatfuozatában nem jáľolt hozzá a bérleti đíj előírás 0,- Ft-ra
történő csökkentéséhez2}IZ.januaľ 0I. - 201'2. március 3l-ig terjedő időszakľa.

Singer András tigyvezető 20l2.jri1ius hónapban elhuný. oľ<jkĺjse Singeľ Viktor a fentiekľe
tekintettel méltányosságból kérte a 20I2.januáľ 0I- 2012. marcius 3l-ig teľjedő időszakĺa a
bérleti díj 30 oń-os csökkentésének engedéIyezését. A Tisĺelt Bizottság l048l20l2 (VIII. 29.)

számú hatźľozatában engedélyezte a fenti helyiség vonatkozásćtban háľom havi bérleti díj
előírásának csökkentésétz}tz.januar I-2012. miírcius 3I. napjáig azza| a feltétellel, hogy a

csĺikkęntés f,lgyelembevétele utan fennállő taftozást egyösszegben kiegyenlíti a bérlő a
hatát ozat kézhezv éte|éto| szźmított 1 5 nap on belül.

Nyilvántartásunk szerint a Bérlőnek 2013. január 3 1.ig bérleti díj és késedelmi karrlattartozása
nincs.

A bérlo a bérleti díjhátra1éka2012. októbeľ 25-én a késedelmi kamattaľtozás 2012. decembeľ
4-én folyt be bérbeadő szám|ájára.

Avízőráshelyiségre az onkormtnyzatközos költségťlzetési kötelezettsége: 39.905.. Ft/hó.

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkoľmtnyzattulajdonában álló nem lakás céljara szo|gá|ő

helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.) számtĺ Budapest Józsefuaĺos
onkormanyzatí rende|et 2. $ (1) bekezdése a|apján a Kt. _ a rendeletben meghatározoÍt
feladat- és hatáskör megosztás szerint önkoľmányzati bérbeadói döntésre a

Vaľo s gazdálkodási és Pénziigyi Bizottságát j o go sítj a fel.

A 22412012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi hatttrozat 16. a. pontja alapjźn ,,Ha a
vendég|źtás, kereskedelmi, lakossági kisipari szo|gźitatás,ruktározás, garázs, gépkocsi-tárolás
céIjara szolgáIő bérlemény, telek bejárata előtt aZ éptileten, vagy a köztertileten az
onkormanyzatmegbízásábő|végzettépítési, szeľelési munka vagy az épiileten végzettmunka
a bérlemény megkĺĺzelítését harminc napnál hosszabb ideig gátolj a, a bérleti díj fizetési
kötelezettség felfiiggeszthető aÍra az időtaľtamÍa, amíg az emlitett akadály fennáll.'' A b. pont

alapjźn, amennyiben a munkálatok nem az onkormányzatmegbízźĺsából t<iľténnek, a bérleti
díj 50 oń-os csökkentése adható.

A Kőfaľagó utca, az onkoľmźnyzat megbízásából keľült lezárésra az autős forgalom eIőI, a

munkálatok a jźrdźt is éľintették, mivel az díszburkolatot kapott.

Szakmaí iavaslat:

Javasoliuk a fenti helyiséget béľlő SINGER-FÜLEMÜLE részére a 104812012. (V[I. 29.)
számí hatfuozatában foglalt díjcsĺikkentés engedélyezését, tekintettel arľa, hogy a bérlő a
határozatban foglalt feltételeket teljesítette, és bérleti díj fizetési kötelezettségének azőta
folyamatosan eleget tett.

A bérleti díj csökkentése pénzügyifedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség bérleti díjának
csĺjkkentésével kapcsolatos dĺĺnté sét me ghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). sztnrnVarosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Yáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bízottság úgy d<int, hogy hozzájórul a SINGER-
pÜrBvÜrE Kft által béľelt Budapest vlil., 36487l0lV1 és N2 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest vlil., Kőfaľagĺó u. 5. szám a|atÍi, 183 m.
alapteľĹilettĺ, önkoľmányzatí fiIajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában a l048l20l2.



(VIII. f9.) szánńhatározatában foglalt díj csökkentés érvényesítéséhez, tekintettel aľra, hogy
a bérlő a teljes hátra|ékát és késedelmi kamattartozástúmegťlzetÍe bérbeadó szfuriájźĺa.

Felelős: Polgáľmester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatoja
Hataľidő: 2013. február 18.

A dcjntés végrehajtásátvégzó szervezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érirrtő d<lntések esetén javaslata a kozzététę| módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest' 2013. február 7.
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