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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmény

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, József kľt. 33. szám a|atti 36687l1lNf
hrsz-ű, 347 mz alapterülettĺ, utcai, floldszinti, nem lakás célú helyiség. AzIngat|an-nyi|vántartásban a

helyiség üzletként szerepel.

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefváros onkormányzatPo|gármesteri Hivatala nevében eljáró

Józsefráľosi Vagyonkeze|őKft a továbbiakban, mint bérbeadó, f00f. februtlr 6-án bérleti szerzódést

kötött a Cica-Mica Bt-vel, a Budapest VIII. kerület,3668710lĘ12 he|y^rajzi számon nyilvántartott,

természetben a Budapest VIII. kerĺilet, Jőzsef kľt. 33. szám a|atti347 m, alapterüIetíĺ, utcai bejáľatú,

foldszinti nem lakás célú tizlethelyiségľe, határozat|an időľe. A bérleti szerződés megkotésekor

725'000,-Ft kamatozó óvadékot fizeteÍt. A bérleti szerződés módosítás 2009. október 15-én a
Józsefuáľosi tnkonnányzat Gazďasźlgi és Kerĺiletfejlesztési és K<izbeszerzési Bizottsága 906lf009.
(VI. 03.) szźlmű határozata a|apján keriilt megkotésre. A bérlő a helyiséget \z|et, Íaktár cé|jára

használja.

A Cica-Mica Bt képviselője, Nagyné Szvoboda Ágnes kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a bérleti

díjának csökkentése céljából. Kéľelmében előadja, hogy a jelen|egi gazdaságl helyzetben komoly

eľofeszítésekbe kerül az ůz|et bérleti díjának kifizetése. A bér|eti díjuk folyamatosan növekszik,

miközben a bolt forgalma 50 %o-a| visszaęsett. Tovább á |ęírta, hogy a helyiséghez tartoző pince ruhák

tárolásfuaalkalmatlan, mivel a szellőzése nem megfelelő
A fentiek a|apjánkéri a bérleti dijatf60.000,- Ft összegben megá||apitani,

il. Indokolás

A béľ|eti díj csokkentésének engedé|yezése esetén a helyiség továbbra is bérlős marad, tehź./" az

onkormányžatot teľhelő közos kolt.ég"n fęlül bevételt eľedményez a tulajdonos Önkormínyzat
részére'

ilI. Tényállás

Az ÖnkoľmányzatiHázkeze|o Iroda munkatársaif0|3' május 30-án tartott béľlemény-ellenőľzés sorián

megállapították, hogy a pincei szakasz szźLÍaz, jő| sze||óztetett, de a természetes porleválasztődźsa

miatt éle|mi szer, ruházat, elektronikai termékek táro|ására nem javasolt.

A Budapest VIII., József krt. 33' szám alatti (36687l0lNf hrsz),347 m2 alapteľületű helyiség a
Grifton Properý Kft á|tal 20|3. május 31-én készített Ingatlanforgalmi Szakvélemény szeľinti

forgalmi értéke: 42.800.000,- Ft Az onkormányzat tulajdonthan źi|ő nem lakás cé|jźra szolgáló

helýiségek bérbeadásának feltételeirol sző|ó 3512013. (u. f0.) számÍl. Budapest Józsefuáros

ÖnĹo.ňanyzati ľende|etet, illetve af48l2OI3. (VI. 19.) számű Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-

testületi hitározat a|apján a helyiség 8 %-ka| szimitottbérleti díja: 285.334.- Ft/hó + Áfa.

Jelenlegi bérlętidíj etőírás: 433'f83,- Ft/hó + Afa+kozuzemiés különszo|gá|tatásidíjak.

Yizőrźs kozös költség osszege: 45.1l0,- Ft/hó.



Nyilvántartásunk szerint a bérlőnek 2013. május 3l-ig bruttó 433'f83,- Ft (kevesebb mint egy havi)
béľleti- és egyéb díj hátľaléka van.

Iv. Jogszabályĺktiľnyezetismeľtetése

Az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló he|yiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35lf013' (VI. 2O.) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati rende|et (továbbiakban

Rendelet) 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Képviselo-testĺilet _ a Rendeletben meghatározott feladat-

és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésľe aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot j ogosítj a fel "

A248lf}13. (VI. 19.) számú képviselő-testületi hattlrozatYl. fejezetf6. pontja éľtelmében béľleti díj

mértékérol' a bérleti díjat érintő kérdésben az Önkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló
szervezete dcint.

Ahatározat 7. pontja a|apján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Képvise|ő-
testtilet máshatíĺrozata szeľint aktua|izá|t beköltözhető foľga|mi értéke szo|gá|, A képviselő-testiileti
hatźrozat II. fejezet 8. a.) pontja éľtelmében, a helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása. A bérleti díj megállapitásźLnźLl a kereskedelmi
tevékenységhez, ruha iizlet tevékenységhez tartoző 8 %-os szorzőt kell figyelembe venni.

A képviseló-testületi határozat 19. pontja értelmében a bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szervezet javas|atźra az onkormźnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése

atapján a béľbeadói hozzźtjárulásľa vagy a szerzodés módosításáľa - beleérĽve a béľleti díj
feltilvizsgálatát is _ irányuló bér|ői kéľelem esetén, küIönösen, ha a kérelem a kére|em indokaként
elóadják, hogy a bérleti díj összege nagy terhet ľó a vállalkozĺĺsra, a7-17. pontban foglalt szabályoktól
el lehet térni, és az egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %o-kal a|acsonyabb összegíi
bérleti díjľól is meg lehet állapodni - vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni - az a|ttbbi

körülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szerződés szerint fizetendő bér|eti díj összege legalább |5 oÁ-kal meghaladja a 7. és 8'

a|apján számítoff bérleti díj mértékét, és

b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideértve azt is, ha a béľlő jogutódlással szerzett

bérleti jogot, és
c) a béľ|o fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányába'
A Rendelet 24. s Q) bekezdés d.) pontja alapján a bérlő óvadékot köteles feltolteni a bérleti szerzódés

módosítás időpontjában éľvényes béľleti díj méľtékére,24.5 (f)bekezdés c) pontja a|apjtn a bérleti

szerzodés kozjegy zői okiratba foglalására kotelezett.

v. Döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk fenti he|yiséget bérlő Cica-Mica Bt bérleti díjának a számított bérleti díj és a jelenleg

ťlzetendő bérleti díj között 359.3og,- Ft + Afa + közĺizemi- és különszolgá|tatási díjak összegén

töńénő megállapítását és a bérleti szerződés módosítását.

A béľleti szerződés módosításának feltétele, hogy a fennálló (a hatálrozathozata| iđőpontjában

433.283,- Ft) bérleti díj hátralékttt ahatározatról szóló éľtesítés kézhez:ĺéte|étó| szźlmított 8 napon

bel ül egyoss ze gben kiegyenl ítse, bérleti díjtaltozás sal ne rendelk ezzen.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

Javaso|juk a fenti he|yiség bérleti dijának csöketését kérelmező részére. Amennyiben a díjcsökkentést

nem adja meg a Tisaelt Bizottság, abban az esetbęn a b&|ó visszaadja a helyiséget, akkot az

Önkormányzat elesik a bevételtől, viszont a tulajdonában á||ő helyiség utáni közös költségfizetési
kötelezettsége továbbra is fennáll. A bérlő f013 februźtrjźhan benyújtott kérelmében az a|<kor fennálló,

663'f43,- Ft összegű hátralékának elengedését kéfte. Tekintette| arra, hogy a kérelem e|birźiźsźlra
jogszabályi lehetőség nem volt, a kérelmet e| kellett utasítanunk. Jelenlegi kérelmében a béľleti

szerzódés módosításával bérleti a díj csokkentését kéri úgy, hogy hź./rralékát már lecsokkentette.

Fentiek a|apjánjavasoljuk a bérleti szerzódés módosítását a bérleti díj tekintetében, mivel a béľlő 1l
éve folyamatosan üzeme|teti az uzletet, és a nehéz gazdaságihe|yzet ellenére ťlzeti a bérleti díjakat. A
bérleti szeľzodés felmondására a bérleti dij tartozás mértéke miatt még nem keľült soľ, felmeľült
hátr a|ékát fel szólítás nélkül r endezi.



A bérleti díj csökkentése pénzĹigyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot' hory a helyiség bérleti díj felülvizsgźůatźna| és a bérleti
szerző dés módo s ításáva| kapc so latos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) fulzzújúrul a Buclapest VIII. keľĺilet, József ht. 33. szźlľn a|atti366ľ7l0lVf lrľsz-ú, 347 m2

alapteľülettí, utcai, füldszinti, nem lakás célú helyiséget bérlő Cica-Mica Bt bérleti
szerzodésének módosításáthoz és a bérleti díjának 359.309,- p.1 + Afa + közüzemi- és

különszolgáltatási díjak összegen történő megállapításához ahatźtrozathozatalt kövętő hónap

01-től.

2) a bérleti szerzodés 1) pontja szerinti módosításának feltétele, hogy a fennálló (a

határozathozatal időpontjában 433.f83,- Ft) bérleti dij hátľalékát ahatározatról szóló értesítés
kézhezvéte|étó| számított 8 napon belül egyösszegben kiegyenlítse, béľleti díjtartozással ne
rendelkezzen.

3) a béľleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI.20.) számtl
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti
díjnak megfelelo óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirźsátvźi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfa|u Kft, ügyvezető igazgatőja

Határidő: 20l3. július l0.

A döntés végrehajtását végzó szęrvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 2013. június 2l.
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