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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.július 03-i ülésére

Tĺírgy: Siici ós Fin Kft bóľlcti díj előírás tłiľlési, valarrrint tevékeuységi kiiľ bíívíĺési
kérelme a Budapest VIII., Kálváľia tér 16. szám a|atti he|yÍség vonatkozálsában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ugyvezeto igazgatő
Készítette: Kubanka-Berghammer Petľareferens; Kubát Sándorné referens
A napiľendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni
A dönté s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azatÍobb sé g s ziiks é ge s

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az oĺtkotmtnyzat tulajdonát képező, Budapest VIII. kerület, 35435t0lV31 hľsz-on
nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. kerület, Kálváľĺa tér 16. szám alatltalá|hatő,
utcai, ftjldszinti, 30 m, alapteniletĹĺ, nem lakás célú helyiség bérlője a Süci és Fia Kft.
(székhely: 1086 Budapest Szęrdahelyi u. 17, cégegyzéksztm: 0I-09-967955 képviselő: Süllei
Gycrrgy) a2013. április 03-an kelt, határozottideju,2018. december 3I' napjáig szóló bérleti
szeľzođés szerint. A bérlő a helyiséget ľaktáľ cé|jára hasznáIja' A bérleti szerzóďés
megkotéSkor 1 1 2.0 1 5,- Ft óvadékot ťlzeteĹt'

A helyiség a tulajdoni lapon raktár besorolású.

A cég képviselője kéľelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, amelyben a2013. áprilisi béľleti đíj
elengedését kéri, mivel a helyiséget csak 2013. április 16-ántudta biľtokba venni.

A bérlőt 2013. március 18-án tértivevényes levélben kiértesítettük a Józsefuárosi
onkoľmanyzat (épviselő-testületének Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 21212013
(n.11.) számuhatározatźról, melybenhozzájáĺultak a béľbeadáshoz. A posta 2O|3. április
05-én ''nęm kereste'' jelzéssel visszaküldte a levelet. A béľlő helyiség bérleti szerzodését
2013 . április 03 -án írta aIá, a béľleti szeľződés közjegyzői okiľatba foglalása 2013 . április 9-én
tĺjrtént meg' a bérleti díjfizetési kĺjtelezettségkezdete 2013. április 01. A helyiség biľtokba
adásaazźltadás-źltvételi jegyzőkonyv a|apján2013. ápľilis l6-ántöľténtmeg.

Nyilvĺíntaľtásunk szerint 2013' május 3l-iglejar:t esedékességutartozása 48.424,- Ft (29.4OO,-
Ft + Áfa béľleti + 2.O8I,- Ft szeméts záIlitisi díj+ Áfa + a sierzőđés megkcitésekor 6.6łg,- ľ.t
vízés csatoľnadíj + Afa).

Süllei Gyĺiľgy igyvezetó a béľleti díj előíľás tĺjľlési kérelmével egyidőben a tevékenységi kĺĺľ
keręskedelemi tevékenységgel tĺjľténő bővítésének engedélyęzését is kérte. Tevékenységét
használtcikk keľeskedelemmel kívanja bővíteni, azaz a helyiséget üzlet és raktározás cé|jára
kívrínja használni.

II. Indokolás
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A Polgáľi Törvénykönyvéről szőIő 1959,
szeľződéssel kikötött szolgá|tatásért - ha
kovetkezik - ellenszol gtitatás ját.

évi 4. törvény 201 $ (1) bekezdése értelmében a
a szerződésből vagy a korülményekből más nem

Amennyiben a tevékenységi kör bővítése engedélyezésre keľiil, a bérlőnek havonta nagyobb
bevétele keletkezik, amely előnyös az Önkormányzat szźrnáta, mivel a bérleti díi kiteľmôlese
és ťrzetésc kcdvezően alakul.

III. Tényállás

A Budapest VIII. kerÍilet, KáIvfuia t& 16. szám alatti onkormányzati uilajdonban lévő
35435l0/N3I hľsz-ú, 30 m2 alapterületú nem lakás célú helýségnek az Ingatlan-
vagyonkataszterben nyilvántartott becsült értéke: 6.300.000,. Ft. A helyiségben végezett
keľeskedelmi és utcai, ftjldszinti helyiségben végzett rukttrozási tevékenysé ghez tirtoző
bérleti díj 8 %-ka| szźtmított béľleti đija: 42,000,-Ftthól + Afa
Az onkoľmányzattůta|fizetettközcis költség (vízőranélküli): |7.L}O,-Ftlhó.

Jelenlegi béľleti díj előírás: 29.400,- Ft/hó + Áfa + 2,O8I,- Ft/hó szemétszá||ítási đíj+ Áfa +
6'648,-Ftlhő viz és csatomadíj + Áfa.

A bérbeadásľól szóló 2I2l20I3. (III. 11.) szĺámú Yárosgazđálkodási és Pénziigyi bizottsági
határozatmeghozatalakoľ a helyiség béľleti díjának megá||apításátaa foľgalmi érték70%-a
keľült ťrgyelembevételľe, mivel a helyiség 2OI1. november z8-átőtnem volt hasznosítva.

Nyilvántartásunk szerint 2013. május 31-ig lejárt esedékességutartozźsa48.424,-Ft(29,4OO,-
Ft + [1u bérleti díj, 2.081,- Ft + Áfa szemét szá||ítási đíj, 6.6{8,- Ft + Áfa viz éscsatornadíj).

Akére|mezo anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda
szeľint źú|źńhatő szerv ezetnek minősül.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában źitő nem lakás cé|jára szo|gćůő helyiségek béľbeadásiínak
feltételeiről szőlő 35/2013. (VI. 20.) számu Budapest Jőzsefutros onkormĺínyzati rendelet
(továbbiakban RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület - a Ręndeletben
meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szeľint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Y ár o sgazdźtlko dási é s Pénzügyi B izottságot j o gosítj a fel.

A24812013. (VI. 19.) számu képviselőtesttileti határozat VII' fejezet 31. pontja értelmében
bérleti díj mértékéľol, a béľleti đíjat érintő kéľdésben az onkormányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló szeľvezete dönt.

A határozat 7. pontja alapján a helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a
Képviselő-testület más határozata szerint aktua|izá|t bekciltözhető foľgalmi értéke szolgál. A
képviselő{estületi határozatII. fejezet 8. a.) pontja értelmében, a helyiségbenvégezni kívant
tevékenység fi gyelembevételévęl tcjrténik a bérleti díj meghatá rozása,

A béľleti đíj megállapításźná| a kereskedelmi és utcai, ftjldszinti helyiségben történo
r aktár o zási tevékeny s é ghez 1arto ző szor ző : 8 %o,

A Polgári Torvénykönyvéről szőlő 1959. évi IV. törvény 201' $ (1) bekezdése értelmében a
szeľződéssel kikötött szolgáltatásért _ ha a szeruodésből vagy a körĺilményekből más nem
következik - ellenszol gá|tatás jár.

A Rendelet 24. s 0) bekezdésę alapján a béľleti szerzőđés módosításáról a Városg azdá|kodási
és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni, amennyiben a bérlővel szemben nem állnak fenn



kizźnő okok. A Rendelet 24. $ (2) bekezdése a|apján a béľleti szerzód,és módosítása
feltételekhez köthető. ,,A bérleti szerzóđés módosításáľól szóló béľbeadói megállapodás
feltételekhez köthető. Különösen _ de nem kizárőIag_ a bérlőnek vállalnia kell
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti az űjorunn megállapított bérleti díj at,b) ha a szeruődés nem tarta|maz ilyen kikötést, a bérleti đijat ajti,,őben, éventi januar 1-

jétő| a KSH által az előzo évre vonatkozőn kozzétett fogyasztói aľindex méľtékével
nĺjvelve ťlzetimeg,

c) a béľlő vti|al;ja a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzoiokirat a|áírását,amennyiben az
a bérleti j ogviszony létrej öttének feltételeként előírt,

d) kiegészíti azővadékösszegéta 14. $ (3) bekezdés szerint.''

v. Diintés tartalmának indok|ása

Nem javasoljuk a fenti bérlőnek a20|3. április 01 - 15. közötti idősza}ľa arányosan a bérleti
díj töľlését, 14.70.0,- Ft bérleti dĺj + Áfa + 1.040,- Ft szemétszállítási dĺj + Áfa i l.3zą,- Ftviz
és csatornaaĺi + Ára összegben.

Javasoljuk tovtĺbbá a tevékenységi kör kereskedelemmel tĺjrténő bővítéséhez ahozzájáru|ás
megadását, mert így a bér.|ő nagyobb bevételľe tehet szert, amely hosszú távű biztonságos
béľleti díj fi zeté st j e|ent az onkormány zat számér a.

VI. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

Azéĺt nem javasoljuk a 15 napľa az e|oírźs törlését, mert a bérlőt már 20|3. március 18-án
tértivevényes levélben ki lett értesítve a Jőzsefuáĺosi onkormźnyzat Képviselő-testületének
Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsága2I2l2O13 (III.11 .) száműhatźnozatźtól, melyben
hozzźĄćtrultak a bérbeadáshoz, de a posta 2OI3. április 05-én 'rllem kereste'' jelzéssel
visszaküldte. Ettől függetlenül a béľlő 2013. ápritis 03-án kötcitte meg a béľleti szerződést és
2013. ápľilis 09-én ki5zjegyzői okiľatba fogla|tatta, de a biľtokba vétel ügyében csak 2013.
ápľilis l6-an járt e|.

Amennyiben nem jfuulhozzá a Tisztelt Bizottság a bérleti + kozuzemi díj tĺirlésébez, ugy a
bérlőnek ľęndeznie kell a kéľdéses 2013. ápľilisi bérleti đíjat + kozizemi díjat, és az- így
befolyó bérleti díj bevételt j elent onkoľmány zat r észér e.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti díj tĺirlésével, valamint a
tevékenységi kör bővítésével kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szĺímuYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatáĺozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. nem.iárul hozzá a fenti bérlonek 20|3. ápĺilis 01-t5. közötti időszakának aľĺínyos béľleti
đíj +közuzemi đíj törléséhez, 19.064,- Ft + Áfa összegben.

2. hozzáiáľul továbbá a Budapest VIII. kerĹilet, 35435/0lN31 hľsz-on nyilvántaľtott'
természetben a Budapest VIil., Kálvária tér 16. sztlm a|att ta|áIhatő, utcai, ftildszinti,
30 m2 alapteľületű, nem lakás célú helyíség bérlője a Süci és Fia Kft. részére a
tevékenységi kör bővítéséhez hasznáItcikk keľeskedelem és raktźrozás cé|ra, a 2O|3.
ápľilis 03-án kötott bérleti szętződés tcibbi pontjánakvá|tozatlanul hagyása mellett.



Felelos: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013.július 10.
A döntés végľehajtásátvégzo szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kcjľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjaľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013.június 7.
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Kovács Ottĺí
ugyvezető igazgatő
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