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Tisztelt Bizottság!

Az onkoľmányzat tulajdonát képezo, Budapest VIII. keľület, 357f8l2tDĺ539 hrsz-on nyilvántartott, a

természetben Budapest VIII., Szigony u. 9-11. (Práter v 44.) szám a|att ta|á|hatő, I4,7 m. alapterületÍĺ, 2
egyenlő (kb. 74 + 74 tÍ) alapterületű, műszakilag nem cisszefüggő, külÖn közművekkel rende|kező utcai
bejźratu, foldszinti nem lakás célú helyiség bérlője a NOVOTRACE Szolgáltató Bt (székhely: 1083
Budapest, Szigony u. 9-1l . cégtregyzékszám: 01-06-51'7833 képviselo. Baľanyai Pálné). A jelenleg hatályos
béľleti szeľződés 1997. június 18.én jött létľe jogutódlás címén, határozat|an időtartamľa a NOVOTRADE
Kft. jogutódjaként.

A bérlő a helyiséget szźmítőgép, irodagép, Szoftveľ szaküzlet és szerviz cé|jára haszná|ja. A bérlő a
szeľzodéskötéskor nem fizetett óvadékot.

A helyiség az ingatlan.nyihánÍ'artásban'üz1ethe1yiség besorolású.

A NOVOTRACE Bt képviselője, Baranyai Pálné, a 20|f. október 10-én és 2012. november 7-én Íárgya|t
kéręlmében a bérleti díj végleges csokkentését kérte mivęl árbevétele alacsony' és azévek óta növekvő díjat
nem tudja kítermelní. A tevékenységét a lakosság részére a kerületben 1997. ota,15 éve folyamatosanvégzi.
A cég tevékenysége az utőbbi időben átalakult, így a keľeskedelmi tevékenységbó| származó foľgalom
lecsökkent' tulajdonképpen szersĺizelési, javítási tevékenységet végez. Je|ezte, hogy a béľleményének egyik
tészét - mivel két különál|ó ľészről van sző _ visszaadná, amennyiben ezze| a béľlęti díját csökkenteni tudná.

Aziz|etét azonbannem szęrętnébezámi, ęzéÍtkéÍte a bérleti díj 50 %-os csökkentését, valamint a bérleti díj
5 éven keresztül váItozat|an szinten tartását. Kérte vegyék ťrgyelembe, hogy a bérlęti díjat mindig ręndben
ťlzeÍték, és jelentos összegeket fordítottak a helyiség á||apotának javításźľa. Gazdálkodási bevételének
a|źÍámasztttsa érdekében megkiildte a 20II. évi és a 2012. I.; II. félévi mérlegbeszámolóját.

A Tisztęlt Bizottság łOIL. oktőber 10-i ülésén tárgyalta a NOVOTRACE Bt kérelmét, amelyet elnapoltak,
mivel a mega|apozott döntés meghozatala éľdekében az e|őterjesztést a Kisfalu Kft kiegészítette a Társaság
gazdá|kodási adataival, és a helyiségre készített új értékbecslés szerinti forgalmi értékkel. A Tisztelt
Bizottság a kiegészített eloteťesztéstf012. novembęľ 07-én isméte|teĺtárgyalta, és a l340lf0|f. (XI. 07.)
számtl hatátozatélbaĺ a bérleti díjat 110.000.- Ft/hó + Áfa összegben állapította meg. továbbá e|óifta a

rendelet 13. $ (2) bekezdésben meghatározott óvadék megflrzetésének kötelezettséget is.

A béľleti szerződés módosításáľa neln kerti|t Sor, melt a béľlo e|mondta, hogy a helyiség két teljesen
ktilönálló részének csak egyik részét haszná|ja, továbbá az ,,ljonnan megállapított bérletí díjat, va|amint az
óvadék összegét nem tudja bęfizetni. Kérelmének kivizsgálása után tájékoztattuk, hogy a két helyiség
megosztását kezdeményezzílk, amenrlyiben a tulajdonos onkormányzat, vaIamint a Taľsasház engedéIyét
megkapjuk. A Tisztelt Bizottság I07l20I3. (II' 4.) számí határozatában hozzájáru|t az a|apító okirat
módosításához.

Jelenlegi béľleti dĺ eloírás: 123.588,- Ft/hó +Áfa + közüzemi- és kiilĺjnszolgáltatási díjak.

Az onkormányzat t/rta| fiZetett közös költsé g (vizőrás):27 .535,- Ft/hó.

Nyi|vántar1ásunk szeľint a béľlőnek f0|2. december 31-ig nincs díj tartozása.

f0|3. január I7-én a bérlő ismételt kéľelmet juttatott el Társaságunkhoz, amelyben a béľleti dĹiának 95.000.-
Ft/hó + Afa összegben történő megźi|apitźtsát kéľ' a Bizottság |34012012. (xI. 07.) számű határozatábaĺ



engedélyezett2012. november 01-től kezdődően, továbbá az óvadék fizetési kötelezettségét 1 hónapľa eső

összegben kéľi csökkenteni. mível korábban nem ťlzętętt óvadékot és a 3 havi óvadék befizetése nagy gondot

okozna.

A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 9-11. (Práter u' 44.) szám alatti (357f8lflDl593 hĺsz), 147 m2

alapteľületíĺ helyiségre a Grifton Property Kft á|taI 201f. október I6-án készített lngatlanforgalmí
Szákvélemény szerinti forgalmi értéke: 16.500.000,- Ft. A helyiségben végezett tevékenységhez
(keľeskedelem,szerviz)Ártozőbérletidij8yo,azaz:@
A bérbęadói jogok gyakorlását az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljáľa sztllgáló lrelyiségck
bérbeadásának feltételeiľől szóló 1712005. GV. 20.) számíonkormányzatí rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apjáĺl

a Képviselő-testület - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati
bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságát jogosítja fel.

A224l2OIf.(Vil.05.) számri Képviselőtestületí határozat VI. fejezet 20. pontja értelmében a béľleti díj

mér1ékéľől, a béľleti díjat érinto kéľdésben az Önkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló

szervezete dönt.

A Képviselő-testületi határozat 5. p) ponda értelmében, amennyiben a helyiségben többféle tevékenységet

végeznek a bérleti díj megáltapitásáná| azt a tevékenységet kell alapul venni, amely alapjáĺ magasabb bérleti

díj igényelhető.

A Képviselő-testületi hatźrozat 7 . pontja a|apján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a

Képviselőtestület mźs határozata szeľint aktua|izá|t beköltözhető foľgalmi éftéke szo|gál. A Képviselo-
testületi haÍározaÍ 8. a.) pontja értelmében, a helyiségbenvégezni kívánt tevékenység ťlgyelembevételével
történik a bérleti díj meghatározása. A szerviz tevékenységhez 6 oÁ-os, míg a kereskędelmi tevékenységhez

8 o/o-os szorző tartoz1k, ęzért a béľleti díj megállapitásáĺá| a 8 oń.os szorzőt kell alkalmazni'

A Képviselő-testületi határozat 9. pontja éftelmében a béľleti dij az, az összeg, amiľe béľleti szerződés

köthető. A |4. pont alapján a szerződés módosítására iľányuló béľloi kéľelem esetén a 7-I3. pontban

foglaltaktól el lehet térni és az egyébként igényelendő béľleti díjnál alacsonyabb összegű bérleti díjľól is meg

lehet állapodni a béľ|eti jogviszony időtartamának, és a bérlő f,rzetési fegyelmének mérlegelése alapján.

A Rendelet 22. s Q) d) pontja a|apjän a béľlőjelölt 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelo óvadék

megťrzetésére (feltöltésére), a ľendelet l5. $ (4) bekezdése és a22. $ (2) c) pontja a|apjánakozjegyző e|őtt

egyoldalú kötelezettségvállalási nyl|atkozat aIáirására kötelezett.

A Rendelet 13. s (2) bekezdése értęlmében aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult döntení az

óvadék összegének mérsék|éséről.

Szakmai iavaslat:
ĺn"aso[ol. a fenti helyiséget béľlő NOVOTRACE Bt béľleti szerzodésének béľleti díj tekintetében tĺjrténő

módosítását 95.000,- Ft/hó +Áfa iisszegľeo ahatározathozata|t követő hónap 1. napjától, azaz2013. máľcius

0l4ol. Nem javasoljuk a csökkentett béľleti díj visszamenőleges, 20|2. novembeľ 01-től történo

megá||apítását.

Javasoljuk-azővadékĺlsszegének 1 hónapra eso bľuttó béľleti díjnak megfelelo, azazI20'650,- Ft osszegben

törté nő me gá||apitásának enged é|y ezését.

A NOVOTRACE Bt 2010-ben 5.875 ęFt nettó árbevétęIt rea|ízáIt, 201l-ben 6.016 ęFt-ot, f}I}-ben 4.65f
eFt-ot. Mérleg szeľinti eredménye 2010-ben ĺegatív,2011-ben pozítiv,20|2-ben ismét negatív.

Készletállománnyal nem rendelkezik, követelései 2011-ben 704 eFt-ot tettek ki' 20I2-ben 247 eFt-ot,

pénzeszkoz á||omáĺya 2011-ben 44f eFt volt, 20l2-beĺ 526 eFt-re emęlkedett. Rövid lejáratu

kötelezęttségeif0I1-ben 178 eFt-ot tettek ki, 201'f-bęĺ278 ęFt-ot.

Fentiek aIapjánjavasoljuk a bér|eti szerződés módosítását a bérleti díj tekintetében, a béľlő á|tal kért bérlęti

díjon, mert így a helyiség folyamatos bérleti díj bevételt eredményez az onkormźlrlyzat számára, még így is,
hógy kisebb-a számitoti ueiletĺ dijná|, továbbá az igy megállapított béľleti dij az onkormányzat á|ta|

fizetendo közös koltség ĺisszegének mintegy háromszorosa. A bérlo 15 éve folyamatosan izęme|teti az

iz|etet, és a nehéz gazdasági he|yzet ellenére bérleti díj elmaradása nem volt' Az alacsonyabb bérleti díj

megźů|apitźlsa az Önkoľmányzat számára még mindig kedvezo, meft a közös koltségen felül plusz bevéte|hez
jut az onkormáĺyzat. 

)



Amennyiben nem kerĺil elfogadásra az alacsonyabb bérleti díj, a bérlő visszaadhatja a helyiséget, és az

onkormányzat e|vesziti egy mindig ľendben fizető bérlőjét. A régi típusú béľleti szerződése ezze| a

módosítássaIközjegyzői okiľatba foglalásľa kerül, ami a bérlő esetleges taltozása esetén gyorsabb behajtást,

helyiség kiürítést eľedményez

A bérleti szęrződés módosítása pénnigyí fedezetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj feltilvizsgá|atával' és a bérleti

szeľződés módosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozĺtijavaslat

.év. (.'.hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozaÍ:

7.) hozzá.iánil a NoVQTRACE Bt által bérelt Budapest VIII. keľiilet, 3s728lftDl539 he|yrajzi számon

nyilvántartoÍt, természetben a Budapest VIII. keriileto Szigony u. 9.11. (Práter u' 44.) szám a|atti

|47 mf alapterületű, önkormányzati tulajďonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában a béľlęti

szerződés módosításáh oz, és a Ĺérlęti díj 95.000,- Ft/hó + Áfa + konizemi és kiilön szolgáltatási

díjak összegen történo megállapításához ahatáľozathozatalt követő hónap 1. napjától, azaz f0I3.
március 1-től.

f.) a1712005. (tý. 2O.) számíoltkormányzati rendelet 13. $ (2) bekęzdése alap1ánazovadék fizetési

kotelezettséget l havi bľuttó bérleti díjnak megfe|elő összegben íľja elo.

3.) al7lf}o5. (tý' fO') számll önkormányzati rendelet a2f. $ (2) c) pontjaa|apjánaközjegyző e\ótt

egyoldalú kötęlezettségvállalási ĺyl|atkozat a|áírására kötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft ĺigyvezető igazgatőja
Hatáľido: 2013. februźr 25.

A dontés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A |akosság szélęs köľét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. február 8.
Tisztelettel: v-___,

Kovács Ottó
igyvezeto igazgatő
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