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L E|őzmény

Az onkormĺínyzat tu|ajďonát képezi a Budapest VIII. keriilet, 34973l0lV9 hĺsz.on
nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., József u. 38. I emelet 7lA. szám aIatt

ta|á|hatő,19 m, alapterületrĺ, I. emeleti nem lakás célú helyiség.

A helyiség az ingatIan-nyilvántartásban lakásként szeľepel. A lakás leselejtezése megtöľtént,
ďe az ingatl an - nyi l v antaľtás on mé g nem kerrilt átv ezeté sr e.

A Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefváros onkormányzat Polgáľmesteri Hivatala nevében
eljáró Kisfalu Józsęfuaľosi Vagyongazdtt|koďő Kft 2010. december l-én kelt határozat|an
időtartamra szóló bérleti szerződést kötött, alőzsęfvtrosi onkormányzatYátosgazdálkodási
és PénzÍigyi Bizottság 24612010. (XI'24.) a Boľoxion Kft-vel (székhely:1084 Budapest, József
u. 38. I. emelet 7lA, cégegyzékszám: 0|-09-947249) A béľlő a helyiséget az oxidian Kft-től
vette ti, akí 1993' óta volt a helyiség bérlője. 2012. június 06-źn bérlő a megvźůtozott
gazdasági viszonyokľa tekintettel kezdeményezte a bérleti díj csokkentését. 2012. augusztus
31-én a Tiszte|t Bizottság 973lf0l2' (VII. 25.) szźmu hatźnozata alapjtn a fenti bérleti
szerzódés módosításra kenĺlt, oly módon, hogy 20|2, augusztus 01-tő1 2013. július 3l-ig a
bérleti díj mértéke 10.365,- Ft,2013' augusztus L-tol 13.233,- Ft + infláció + közüzemi és

különszo l g źůtatási díj ak o sszegre változik

il. Indokolás

A bérleti díj csĺikkentésének engedéIyezése esetén a helyiség továbbľa is bérlős marađ, tęhźń

az onkormányzatot terhelő közös költségen felül bevételt eredményez a tulajdonos
onkormányzat részére.

ilI. Tényállás

A Boroxion Kft képviselője, Hódi Lajos 2013. május 13-an ismét kérelmet nyújtott be

Társaságunkhoz. ATátsaság ingatlanĺigynöki tevékenységetvégez. Kérelmében előadta, hogy
a helyiséget felújították, bérleti dij szám|áikat eddig ľendesen fizették. A gazdasági válság
miatt az ingatlanpiac stagnál, forgalmuk visszaesett, a béľleti dijakat egyre nehezebben tudjak
kiteľmelni. Az ingat|anpiacon a béľleti díjak összege is visszaesett, ezért kéri a bérleti díj
1 0. 3 6 5' - Ft/hó ös sze gben történő vé gle ges me gá||apitását.

A Budapest VIII. kerület, József u. 38. I. emęlet 7lA. alatti (hľsz.: 34g73l0lV9), 19 m2

alapteľülettĺ helyiség Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott, becsült foľgalmi éľtéke:
2.245.000,. Ft. Az onkoľmányzat tulajđonában á1ló nem lakás céljára szo|gálő helyiségek



bérbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. (VI. 20.) sztlmu Budapest Józsefuáros
onkoľmányzati rende|etet, illetve a248/2013. (VI. |9.) szźlmt Józsefuárosi onkormrínyzat
Képviselő-testĹileti hatźrozat a|apján a helyiség 8 Yo-kal számított béľleti díja t4.967,- Ft/hó|
+ Afa.

Jelenlegi bérleti díj előírás: IO.956,- Fťhó + Áfa +köztizemi és különszolg á|tatási díjak.

Yízőrźs közös költség: 3.325.- Ft/hó.

Nyilvántartásunk szęľint a bérlőnek 201j ' május 3 1 -ig béľleti clíjhátraléka nincs.

Iv. Jogszabályĺköľnyezetismertetése

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjara szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szőIő 3512013. (VI. 20.) szamű Budapest Józsefuaros onkormányzati rcndelęt
(továbbiakban RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület _ a Renđeletben
meghatéľozott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati béľbeadói döntésre a
Y fu osgazdá"lkodási és Pénzügyi Bizottságot j o gosítj a fel.

A248lf0l3. (VI. 19') számi:' képviselo-testületi hatźrozat VI. fejezet f6. pontja éľtelmében
béľleti díj mértékéről, a béľleti đíjat érintő kérdésben aZ onkormányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló szervezete dönt.

Ahatározat 7. pontja alapján a helyiségb& a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hatarozat és a
Képviselő-testület más hataľozata szerint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál. A
képviselő-testiileti határozat II. fejezet 8. a') pontja értelmében, a helyiségben végezni kívánt
tevékenység ťrgyelembevételévęl toľténik a bérleti díj meghatározźsa. A béľleti díj
megá||apitásánáI az iľodai tevékenységheztartozó 8 %-os szorzőt kell figyelembe venni.

A képviselő-testületi határozat 19. pontja értelmében abérbeadással megbízottvagyonkeze|ő
szervezet javas|atára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
döntése a|apján a bérbeadói hozzźljárulásra vagy a szeruóđés módosítására - beleértve a
bérleti díj feliilvizsgá|atát is - irányuló béľtői kéľelem esetén, külĺjnösen, ha a kérelem a
kérelem indokaként előadják, hogy a bérleti díj összege nagy terhet ń avá|la|kozźsra, a7-|7.
pontban foglalt szabályoktól el lehet téľni, és az egyébként igénylendő béľleti díjnál legfeljebb
50 %-ka| alacsonyabb összegtĺ bérleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a bérleti díj
emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi kĺlrülmények fennállása esetén:
a) a béľleti szerzóđés szeľint fizętendo béľleti díj összege |ega|ább |5 Yo-ka| megha|adja a7.

és 8. alapjan számítottbérleti díj méľtékét, és
b) a béľleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideéľtve azt is,ha abér|őjogutódlással

szerzett bérleti j ogot, és
c) a béľlő ťĺzętési fegyelme megfelelő a bérbeadó kányába.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Nem javasoljuk a bérleti díj csökkentését, és a bérleti szerzođés módosítását.

vI. A diintés célja, pénziigyi hatása

A bérlő a helyiség bérleti jogát ľossz gazdasági kömyezetben vette át, tuđomźlssal bírt az
aktuális ingatlanpiaci helyzetről. A Képviselő-testtilet 24812013, (VI. 19.) szźlmil
hatźlrozatának 19. pontjában foglaltaknak a bérlő nem felel meg, mivel a feltételeket együtt
kell teljesítenie a béľlőnek, és nem csak egy feltételnek kell megfelelnie. A bérleti szerződés
szeľint fizetenđo bérleti dij |3,233,- Ft/hó + Aťa, arnit a béľbeadó átmeneti csak idoszakľa
csökkentett, így az összehasonlításkoľ a rendes bérleti đíjat kell figyelembe venni, mivel az
kerülne véglegesen módosításľa' A ťlzetenđő (és a csĺikkentett) bérleti díj összege elmarad a
számítot' béľleti díj összegétől, így a béľleti szerzódés béľleti díj tekintetében tĺjľténő
módosításĺáľa nincs lehetősés.



A bérleti díj csökkentése pénztigyi fedezetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj felülvizsgá|atáva| és a
bérleti szerzođés módosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskeđjen'

Hatáľozati javaslat

év. (...hó....nap). szttmú Városgazdálkodási és PénzügyiBizottságihatáľozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem j źlru|hozzéta Budapest VIII.,
József u. 38. szám alatti, 34973/0lN9 |tĺsz-u, |9 m, alapteniletű helyiségre' a Boľoxion Kft-
vel kötĺjtt béľleti szerzodés módosításához, és a béľleti díj végleges csökkentéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013.július 10.
A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjara

nem inđokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013.június 20.
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