
Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefváros onkormźnyzatKépviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľjesztő: Kisfalu Kft .sz. napirend

ELOTERIESZTES
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április 02-i ülésére

Tá.gy: Golden Mrrsrrly Bt béľlett díj felülvĺzsgálatĺ és szeľződés módosítási kérelme a
Budapest YIII. kerůilet, Ülĺĺ ĺt ó8. szám alattĺ helyĺség vonatkozásában

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető igazgató
Készítette: oszmann Lász|őné
A napiľendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni.
A dönté s elfo gadás áh o z egy s zeru s zav azattöbb s é g s zĺiks é ge s .

Tisztelt Bĺzottság!

Az tnkormányzat tulajdonát képező Budapest vlil., 36264t0tV13 helyľajzi számon
nyilvántaľtott, természetbeĺ a Budapest VIII., keľii|et, Üllĺĺ ĺt 68. szám a\att ta\őihatő,
53 m" alapterületű, utcai bejáľatú, fĺjldszinti nem lakás célú helyiség bértője a Golden Mosoly
Bt (székhely: 1082 Budapest, Ülloĺ u. 68. cégjegyzékszám: 0I-06-719799 képviselő: Jenáki
Lajos) a 200I. február 6-án kelt, többször módosított, hatátozatlan időľe szóló béľleti
szetződés a|apján. A bérlő a helyiségetközért céIjárahasználja.
A helyiség az ingatlan nyilvántaľtásban műhelyként szerepel.

Jeniáki Lajos, a Golden Mosoly Bt képviselője kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez,
amelyben a béľleti díj alacsonyabb összegen való megźllapítását kéľi. Indoklásul előadta,
hogy a Corvin sétány áttadása és az ottani üzletek megnyitása miatt üzletében a vásárIó
foľgalom cscjkkent, valamint a jelenlegi gazdasági vá'lsáłg miatt bevétele visszaesett, ezért
minden területen prőbá|ja költségeit csökkenteni. If éve béfli az tizlethelyiséget és a
nehézségek miatt taľtozásai voltak, amelyeket kifizetett. A jelenlegi béľleti díjat nem tudja
kitermelni, ezért kéľi aĺnak csökkentést.

Béľletĺ díj előíľás z 114.o62,. Ft/hó + Áfa + kiilönszolgáltatási díj
Ktiztis kłiltség: t3.462,- Ft/hó

Nyilvántartásunk szerint a bérlőnek z0I3. februáľ Z8-igtartozása nincs.

A Budapest VIII. kerület, Üľoĺ ĺt 68. szálm a|attí (36264/OĺNL3 hrsz), 53 mf alapterülettĺ
helyiség Gľifton Property Kft á|ta| 2013. március 11-én készített Ingatlanforgalmi
Szakvélemény szeľinti forgalmi éĺtéke: 10.600.000'.Ft. A helyiségben végzett
tevékenység!leztartozóbérletidíjanyi1vántaľtásiénék107o-a,azazW
A bérbeadói jogok gyakoľlását az onkoľmányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jáĺa szo|gálő
helyiségek bérbeadásrának feltételeiľől szóló Í7ĺ2oo5. (rV. 20.) szám(l önkoľmanyzati rendelet
2. $ (1) bekezdése a|apján a Képviselő-testület _ a rendeletben meghatőltozott feladat- és

hatáskĺiľ megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottsáłgáłtj o gos ítj a fel.

A224/2oI2. (vII. 05.) számú Képviselő-testĹileti határozat VI. fejezet 20. pontja értelmében a
bérleti díj méĺékérőI, a béľleti díjat éĺintő kérdésben az onkormányzat
Tulaj donos ilB érb eadói j o gokat gyakorló szervezete dönt.

ę./ĺ ,



A RendeletZz.g (Z)bekezdése éĺtelmében a szerződés módosításáľól való bérbeadói
megállapodás feltételekhez kĺithető. Külcjnösen - de nem kizárő|ag- a béľlőnek vállalnia kell,
hogy:
a.) a szeruodés módosításátő| kezdve megfizeti az újonnan megállapított béľleti díjat,
b.) ha a szerzódés nem tartalmaz i|yenkikötést, a béľleti díjat a jövBben, évente januáĺ !-jétőI
a KSH áItaI az e|őző évre vonatkozőnközzétett fogyasztói árindex méĺtékével növelve fizeti
meg.
c.) A béľlő váI|aIja a 15. $ (4) bekęzdésben foglalt kozjegyzőiokirat a|áĺírźĺsátamennyiben az
a bérleti j ogviszony létrej öttének feltételekén t előírt.
d) megfizetí a 13. $ (2) bekezdés szerinti óvadékfeltöltést

A Képviselő-testületi határozat 7. ponda alapján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen határozat és a Képviselő-testĹilet más határozata szetint aktualizált beko|tozheto
foľgalmi értéke szolgál. A Képviselő-testületi hatátozat 8. a.) pontja értelmében, a
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével tĺjľténik a bérleti díj
meghatározása. A bérleti díj megállapításáná| az é|e\miszer kiskereskedelem szeszáľusítással
tevékenységnél 10 7o-oS szorzót kell alkalmazni.

A Képviselő-testĹileti hatálrozat 9. pontja éĺtelmében a béľleti díj az, az összeg, amiľe bérleti
szerzođés kothető. A 14. pont alapjan a szeruőđés módosítására iľányuló béľlői kéľelem esetén
a 7-I3. pontban foglaltaktól el lehet térni és az egyébként igényelendő bérleti díjnál
alacsonyabb összegrĺ bérleti díjról is meg lehet állapodni a bérleti jogviszony időtaĺtamának,
és a bérlő fizetési fegyelmének mérlegelése alapján.

A Rendelet 22. g (2) đ) ponda alapján a bérlőjeltilt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetésére (feltöltésére), a rendelet 15. $ (4) bekezdése és a 22. $ (2) c) pontja
a|apján akozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat alá,írásáĺakötelezett.

Szakmaí iavaslat:
Javasoljuk a fenti helyiséget bérlő Golden Mosoly Bt béľleti díjanak 88.333,-Ft/hő + ĺfa
cĺsszegben t<irténő megállapításái, va|amint a bérleti szerződés módosítását a bérleti díj
tekintetében2oI3. áprílis 1. napjától 2014. március 3L.napjáig.

Az opten cégnyilvántartó rendszere szerint a Golden Mosoly Bt 2009-ben 66.833 eFt nettó
átbevételt realizź]t, amely 2010-ben 62.707 eFt-ra, 2011-ben 54.532 eFt-ľa csökkent. Mérleg
szerinti eľedménye Z}Il-ben negatív volt.

Fentiek alapjźnjavasoljuk a béľleti szeruődés módosítását a béľleti díj tekintetében, mivel a
bérlő őltaljelenleg fizetętt béľleti díj meghaladja a szźľĺított bérleti díjat. A bérIó 12 éve
folyamatosan üzemelteti az uz|etet, és a nehéz gazdasági heLyzet ellenére bérleti díj
elmaradása nem volt. Nem javasolunk magasabb csökkentést, mivel az árbevétele
nagyságrendje alapján vélhetően a csökkentett béľleti díj összegét ki tudja gazdálkodni.

Amennyiben nem kerül elfogadásra az alacsonyabb bérleti díj, a bérlő visszaadhatja a
helyiséget' és az tnkormányzat elveszíti egy mindig ľendben fizető bérlojét. A régi típusú
béľleti szeru(idése ezzel a módosítással közjegyzői okiratba foglalásra kerül, ami a bérlő
esetleges taĺtozása esetén gyoľsabb behajtást, helyiség kiürítést ercđményez.

A bérleti szerződés módosítása pénzngyi fedezetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj felülvizsgáiatáxa| és a
béľleti szeruődés módosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.



Határozatijavaslat

év. (...hó'...nap). szátmú, Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságíhatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
I.) hozzóiórul a Golden Mosoly Bt által bérelt Budapest VIII., 36264totVL3 heiryrajzi

számon nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest vlil., ijllĺi u. 68. szám alatti 53 m2
alapteľületú, önkoľmiínyzati tulajdonú nem lakás célú helyisýs vonatkozásálbaĺ a bérleti
szerzŕĺdés módosításához, és a bérleti díj 88.333,. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és
külön szolgáItatálsi díjak ĺisszegen töľténő megá||apításálloz foI3. április 1. napjától,
z0I4. március 31. napjáig.

2.) a L7lfo05. (IV. f0.) számú, önkormányzati ľendelet 2f. š Q) d) pontja a|apjan abér|ő 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére (fe1tciltéséľe), a 22. $ (2) c)
pontja alapjrán akozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatkozat atáíľására
kötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: foI3. április 8.
A dĺintés végrehajtátsźttvégző szetvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő dtjntések esetén javaslata a kozzététe| mődjfua

nem indokolt hirdetőtábIan

Budapest, 2013. március 20.

honlapon

f
Kovács Ottó

ugyvezető igazgatő

KÉszÍľBrrB: KĺspĺruKľľ
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