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Tárgy: Javaslat a Városi Piac bérleményeiben alkalmazott bérleti díjak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Vilhelm Ferenc
ügyvezető

Tisztelt Képviselő Testület!

Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Piac Üzemeltető és szolgáltató Kft. között
érvényben lévő Szindikátusi szerződés értelmében a Kft. ügyvezetője köteles kellő időben a
bérleti szerződések lejártát megelőzően írásos javaslatot tenni a bérleti díjak és helypénzek
változtatásának mértékére. 2007. február hó 1-töl alkalmazandó új bérleti díjakra történő
javaslattétel tehát most vált aktuálissá. Az alábbiakban ezért javaslatot teszek a városi piac
valamennyi bérleményénél a következő évtől alkalmazandó bérleti díjakra és kérem a Tisztelt
Képviselő Testületet, hogy a továbbiakban leírtak alapján a javaslatot támogatni és elfogadni
szíveskedjen.
Az új díjak megállapításánál, mint korábban – úgy most is – alapvető szempont volt, hogy a
bérleti díjakból származó bevételeknek fedezetet kell nyújtani a működési költségekre és
egy szerény mértékű eredmény elérését kell biztosítani.
A megváltozott (energiahordozók, közmű díjak, járulék, áfa) és a közeljövőben várható
változó gazdálkodási körülmények, inflációs előrejelzések (6,2-7%) az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan a jelenlegi bérleti díjak felülvizsgálatát, átértékelését tette
szükségessé.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a változtatás mértéke az azonos profilú bérlőknél a
területnagysággal, a működés költségeivel, a jövedelemtermelő képességgel arányos, a
piac üzletpolitikájával pedig szinkronban van.
A fentiek figyelembevételével a javaslat a következő: Az őstermelői kínálat bővítését szem
előtt tartva és elismerve a munka értékét az elmúlt három évben változatlan bérleti díjat
alkalmaztunk (500.- Ft/nap/asztal). A következő évtől az őstermelői mobil asztalok bérleti
díja egységesen 100.- Ft-tal emelkedne (600.- Ft/nap). Az előre ½, illetve 1 évre lekötött
asztaloknál elismerve, és a díjban érvényesítve a közmű, valamint az energiahordozók már
bekövetkezett és várható emelkedéseit, - összességében 1.500.- Ft/hó többletkiadást fog
jelenteni az asztalbérlők számára (ez elsősorban a piaci csarnokra fordított többletkiadással
függ össze), míg a csarnok valamennyi üzleteinél a fenti szempont figyelembevétele mellett
átlagosan 7,3 %-os díjnövekedést tartunk indokoltnak.
Az udvari pavilonoknál differenciáltan a jövedelemtermelő képesség figyelembevételével az
átlagos díjnövekedés 17 %, ez a zöldség - gyümölcs árusoknál 6.100- Ft/hó többletkiadást
jelentene, míg a másik két bérlőnél 3.200- Ft/hó összeget tesz ki. Az üzletsornál a közmű
szolgáltatások megtérülése miatt mérsékeltebb - átlagosan 2,1 %-os növeléssel számolunk,
úgy hogy ezen belül az élelmiszer bolt bérleti díja nem változik. A kávézó és az udvari
büfénél az átlagosnak megfelelő 6,12 %, az emeleti büfénél változatlan, az antikváriumnál,
a mozinál és a rétesháznál átlagosan 5,7 %-os emelést tervezünk.
A raktárak bérleti díja az utóbbi három évben nem változott, most viszont indokoltnak tartjuk
az átlagos fölötti díjemelést, melyet differenciáltan kívánunk érvényesíteni. A víz és
áramvételi lehetőségekkel rendelkezőknél nagyobb, míg a többinél egy mérsékeltebb emelést
tartunk szükségesnek. Az átlagos emelés mértéke 17,2 %.

A mélygarázsnál az óradíjat változatlan (100.- Ft/ó), míg a napidíjat (300.- Ft-ról - 400Ft/nap) kívánjuk változtatni. Emelkedést javaslunk az időtartamra bérelt helyeknél is, ami a
következő évre csak 7,4%-os többletbevételt fog jelenteni. (Ennek hatása később, az új
kötésekkor fog csak realizálódni).
A fenti differenciált díjemelési javaslat éves szinten átlagosan 106,12%-os növekedési
indexnek felel meg, ami 6,12%-os díjnövekedést jelent.(Az átlagot súlyozott átlagszámítással
számítottuk ki.)
Az új bérleti díj megállapítását az eddig rendelkezésre álló 2006. évi tényadatok, illetve az ez
és a következő évre prognosztizált számadatok segítségével is meghatároztuk. (A táblázatot
mellékeljük – 1.sz. melléklet).
Látható, hogy a következő év kiadásait 55.738 eFt-ban számszerűsítettük és 1.747 eFt adózás
előtti eredménnyel számolunk. Tehát (55.738 eFt + 1.747 eFt = 57.485 eFt) 57.485 eFt
bevételre lesz szükségünk ahhoz, hogy a kiadásainkat fedezni, illetve a tervezett
eredményt realizálni tudjuk.
A bevételeink, mint látható a táblázat adataiból a bérleti díjakból, a továbbszámlázott
költségtérítésekből, az automaták és egyéb bevételekből tevődik össze. Az utóbbi három
forrás tervezett, együttes összege: (9.961 eFt + 550 eFt + 1.000 eFt = 11.511 eFt) 11.511 eFt.
A fenti 57.485 eFt-ból leszámítva a 11.511 eFt-os rész fedezeti összeget – jutunk el a
követelményként támasztott össz. bérleti díj összegéhez (57.485 eFt – 11.511 eFt = 45.974
eFt) 45.974 eFt, melyet indexálva - ( 45.974 eFt : 43.323 eFt = 1,0612 x100 = 106,12%)
kapjuk az átlagos díjemelési indexet, amely 106,12%. (I.+II.terv= 45.974 eFt. - I.+II.
tény=43.323 eFt.
Tehát a jelenlegi bérleti díjakat átlagosan 6,12%-kal szükséges emelni 2007. február 01-től
ahhoz, hogy a fent számszerűsített kiadásokra és a tervezett eredményre fedezetül szolgáljon.
Megjegyzésként hozzá kell tenni, hogy a kormány által ez év elejétől érvényesített ÁFA
csökkentése a bérlőknél díjcsökkenést jelentett, a jelenlegi áfa emelés pedig a bérleti díjakat
nem érinti.

Gödöllő, 2006. november 6.

Vilhelm Ferenc
ügyvezető

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati Javaslat
1.

A képviselő testület a Városi Piac területén lévő árusítóhelyek és üzletek bérleti díjait
2007. február 1-től átlagosan 6,12 %-kal emeli 2007 december 31-i időtartamig. 2007.
február 01.-től az új bérleti díjakat a Képviselő Testület a határozat 2.sz. mellékletében
foglaltak szerint állapítja meg azzal, hogy az általános forgalmi adófizetési
kötelezettséget áthárítja a bérlőkre.

Határidő: a bérlők értesítésére: 2006. november 30.
Felelős:
2.

Vilhelm Ferenc ügyvezető

A Képviselő Testület a piacon lévő raktárhelyiségek bérleti díjait 2007.február 1-től
2007. december 31-ig átlagosan 17,2 %-kal emeli.

Határidő: 2006. december 15.
Felelős:
3.

Vilhelm Ferenc ügyvezető

A piac-csarnokban lévő asztalokra egy éves bérleti szerződés köthető, a bérlet ára 2007.
január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra 63.000,- Ft + áfa.
A piac külső terén lévő őstermelői asztalokra egy éves, vagy minimum féléves bérleti
szerződés köthető Az éves bérleti szerződés ára a csarnokban lévő asztalokéval azonos,
a féléves bérlet ára: 31.500,- Ft + áfa (3. számú melléklet).

Határidő: a bérlők értesítésére: legkésőbb 2006. december 15.
Felelős:
4.

Vilhelm Ferenc ügyvezető

Az üresen maradt asztalokon napijegy kiadásával folytatható árusítás, valamint napijegy
ellenében más személynek, vállalkozásnak használatba adható a bérelt, s a bérlő által
árusításra fel nem használt napokon. A napijegy ára 2007. január 1-től 2007. december
31-ig 600.- Ft/nap.
A piac külső terére kihelyezhető mobil asztalokra bérleti szerződés nem köthető, ezeken
az asztalokon csak napijegy ellenében folytatható árusítás. A mobil asztalokhoz a
napijegy ára 2007. január 1-től 2007. december 31-ig 600.- Ft/nap.

Határidő:

a napijegy árak alkalmazására 2007. december 31-ig

Felelős :

Vilhelm Ferenc ügyvezető

5.

Azokat a bérleményeket, melyek esetében egy évre szóló szerződés jött létre és a bérlő
nem él a szerződés szerint annak további egy évre szóló meghosszabbításának
lehetőségével, vagy határidőben nem nyilatkozik, az alábbiak szerint kell hasznosítani:
– a bérbevétel lehetőségét a bérlemény bérleti díjának a szerződés egy éves
időtartamának, valamint az üzlet funkciójának megjelölése mellett nyilvánosan
közzé kell tenni,
– a bérbevételi ajánlatok megtételére 15 nap ajánlattételi időt kell biztosítani azzal,
hogy az ajánlattevők közül előnyben kell részesíteni azt, akinek a városi piac
területén más üzletre, vagy árusítóhelyre bérleti szerződése nincs,
– a bérlőt az ajánlattevők közül az ügyvezető választja ki.

Határidő: a bérlemények megüresedése esetén a nyilvános közzététel legkésőbb
2006. december 15.
Felelős:
6.

Vilhelm Ferenc ügyvezető

A képviselő testület az előterjesztés 4. számú melléklete szerint határozza meg a piac
mélyparkolójában értékesíthető bérletek, parkolási díjak árait, a 2007. január 1-től 2007.
december 31-ig terjedő időszakra.

Határidő:

2007. január 1-től

Felelős:

Vilhelm Ferenc ügyvezető

Gödöllő, 2006. november 06.
Dr. Gémesi György
polgármester
Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
szervezési főmunkatárs

