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Tisztelt Bĺzottság!

Az onkoľmányzat tulajdonát képezo, Budapest VIII. kerület,36273ĺ0lN46hrsz-on nyilvántartott, a

természetben Budapest \{II. keľü|et, ÜIlői úú 66lb. szźlm a|att taláilhatő, 57 ĺľŕ a|aptertiletiĺ, utcai
bejáratű, földszinti nem lakás célú helyiség bérlője a Non Stop Atĺ Kft (székhely: 1083 Budapest,
Ültoi ĺt 66h., cégegyzékszttm:0I-09-f60I77, képviseli: Angyal András). A jelenleg hatályos béľleti
szerződés 2005. július 15-én jött |étre határozatlan időtartamra, Az eredeti bérleti szerzodés |997.
december |6-án, a Nívó Fortuna Fodľász Kisszövetkezette| jott létre, amely több alkalommal' a bérlő
szervezetének átalakulása, valamint béľ|őtáľsijogviszony létesítése miatt módosításra keľült.

A bérlő a helyiséget iroda céljára hasznáÍja' óvadékot a szeľződéskötéskor nem fizetett'

A helyiség az ingatlan-nyi|váfiartásban üzlęthelyiségként szerepel.

A Non-Stop Ati Kft képviselője kérelemmel foľdult a Kisfalu Kft.-hez, amelyben bérleti díj végleges
csökkentését kéri mivel árbevétele alacsony, és az évek óta növekvő díjat nem tudja kitermelni. A cég
tevékenységę autósiskola. Az utóbbi időben növekvő benziĺárak, aZ oktatójárművek magas
kaľbantartási költségei, valamint az egyte kevęsebb jogosítványt szerezni vágyók száma miatt a
forgalma lecs<jkkent. Az irodtlt nem szeretné bezárni és a helyiséget visszaadĺi, ezért kéri a béľleti díj
csökkentését, valamint a bérleti díj 5 éven keresztiil vtitozat|an szinten taľtását. Kéri figyelembe
verľli, hogy a bérletí díjat mindig ľendben ťlzette, és jelentős összegeket foľdított a helyiség
állapotának j avitásár a.

Jelenlegi béľleti díj eloírás: 117 .923,- Ft/hó +Afa ł közüzemi- és kiilönszolgáltatási díjak.

Az onkormányzat á|ta| fizetett közös költsé g (vizórás):8'550,- Ft/hó.

Nyilvántartásunk szerint a bérlőnek f}|f . decembeľ 31-ig nincs díj tartozása'

A Budapest VIII. keľület, Üllői űt 66lb. szám a|atti (36273/N46 hľsz), 57 m2 alapteľületű helyiség
Grifton Pľoperty Kft által 2012. december 5-én készítętt Ingatlanforgalmi Szakvélemény szęrinti
forgalmi értéke: 8.200.000'-'Ft. A helyiségben végezett tevékenységhez (oktatás) tartoző bérleti díj
6 oÁ, azaz:41.000.- Ft/hó + Afa.

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormáĺyzat tulajđonában ál1ó nęm lakás céIjára szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiľol szóló |7lf005' (IV. 20.) számű önkormányzati rendelet 2' $ (1)

bekezdése a|apjáĺ a Képviselő-testtilet _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskĺir megosztás
szeľint _ ĺinkormányzatibérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságát jogosítja fel.

A2f4l2012. (Vil. 05.) számú Képviselotestületi határozat VI. fejezet 20. pontja értelmébęn a béľleti
díj méftékéľó|, a bérleti dijat éľintő kéľdésben az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat
gyakoľló szervezete dönt.

A Képviselo-testületi határozat 7, pontja a|apján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen
határozat és a Képviselő-testület más hatźrozata szeľint aktualizźit beköltözhető foľgalmi éltéke
szoIgá|. A Képviselő-tęstülęti határozat 8. a.) pontja éľtelmében, a helyiségben végezni kíváĺt



tevékenység figyelembevételével történik a béľlęti díj meghatározása. A bérleti díj megállapításánźi az
oktatási és szociális tevékenységhęz 6 %o-os szorzőt kell alkalmazni.

A Képviselő-testületi haÍározat 9. pontja értelmébęn a béľleti dij az, az összeg, amire bérleti szerzodés

köthető. A 14' pont a|apjźnaszerződés módosításáľa irányuló béľlői kérelem esetén a7-I3. pontban

foglaltaktól el lehet térni és azegyébként igényelendő béľleti díjnál alacsonyabb összegű béľleti díjľól
is meg lehet állapodni a bérleti jogviszony időtartamának, és a bérlő fizetési fegyelmének mérlegelése

alapján.

A Ręndęlęt 22, 5 Q) d) pontja alapján a bérlójelölt 3 havi bruttó béľleti díjnak megfe|elő óvadék
megťrzetésére (feltöltésére), a rendelet 15. $ (4) bekezdése és a 22. s Q) c) pontja alapján akizjegyzo
előtt egyoldalú kötelezettségválla|ási nyilatkozata|źńrására kötelezett.

Szakmai iavaslat:
Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Non-Stop Ati Kft béľ|eti szeľződésének béľleti díj tekintetében

töľténő módosítását a jelenlegi nettó bérlęti díj 25 o/o-os csökkentése, azaz 88.44f,- Ft/hó +Afa
összegľe töfténő módosítása miatt.

A Non-Stop Ati Kft 2010-ben f5.994e Ft nettó árbevétęlt realriztit,201l-ben pedig f9.180e Ft-ot. A
mérleg szerinti eredménye 2010.ben I79ęFtvo|t, ezzeL szemben 2011-ben 0 Ft. A kötelezettségek
2010-ben 105e Ft vo|t, ez 2011. évben 3.007e Ft-ra nőtt. Kiadásai nottek és üzleti tevékenység
eľedménye j elentősen csökkent.

Fentiek a|apjtnjavasoljuk a bérleti szeľződés módosítását a béľleti díj tekintetében, mivel a béľlő által
jelenleg fizetett bérleti díj meghaladja a számitott bérleti díjat. A bér|ő 7 éve folyamatosan Ĺizemelteti

az iz|etet, és a nehéz gazdastryi he|yzet ellenére béľlęti díj elmaradása nem volt. Nem javasolunk
magasabb cstjkkentést, mivel az árbevéte|e nagyságrendje alapján vélhetoen a csökkentett béľleti díj
osszegét ki tudja gazdá|kodĺi. Nem javaso|jlk az inflációs emeléstol tĺjrténő eltekintést sem.

Amennyiben nem kerül e|fogadásra az alacsonyabb bérleti díj, a béľlő visszaadhatja a helyiséget, és az

onkormányzat e|vesziti egy mindig ľendben fizetó bér|ójét. A régi típusú bérleti szerzodése ęzze| a
módosítással kozjegyzói okiľatba foglalásľa kerĺil, ami a béľlő esetleges tartozźsa esetén gyorsabb

behajtást, helyiség kíürítést eredményez.

A bérlęti szerződés módosítása pénna'gyi fedęzetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyíség bérleti díj felülvizsgálatával és a bérleti
szerződés módosításáva| kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hĺtározatijavaslat

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

7.) hozzáiárul a Non.Stop Ati Kft által bérelt Budapest \{II. kerület,36f73l0lN46 helyrajzi. 
számon nyilvántartott' természetben a Budapest ÝĺI. teľĺĺlet, Üllői u. 66. sztlm a|atti 57 m2

alapteľületrĺ, önkományzati tl|ajdonű nem lakás célú helyiség vonatkozásában a béľleti
szerzódés módosításához és a bérlęti đij 88.44f,- Ft/hó + Afa ł konjzemi és ktilön
szolgáltatási díjak összegen történő megti|apítźlsához2013.januáľ 01-től.

2,) nem tekint el a bérleti díj inflácíós emelésétol.

3.) a I7l2O05. (IV. 2O.) szźtmű önkormányzati ľendelęt 22. s Q) d) pontja a|apjźn a béľlő 3 havi
bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére (feltöltésére), a2f . $ (2) c) pontja a|apjźn
akozjegyző előtt egyoldalú kcitelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásfua kötelezett.

Felelos: Kisfalu Kft ügyveze tő igazgatőja
Hatáľido: 2013. február 20'



A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakossás széles köľét érintő döntések esetén

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tísztelettel:
Budapest, 2013. február 8.
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