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Budape st Főváros VIII. kertile t J őzsęfv áro s onkorm ány zat Képviselő -testĹiletének
Y árosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága

Előterj esztő : Kisfalu Kft . napirend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságz}l3. szeptember 30-i ülésére

Táľgy: HARUN HUNGARY Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest vI[. keľület, Baross
u. 129. szám alatti iinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
vonatkozásában

Eloterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető igazgató
Készítette: Balogh Erika referens
A napirendet nýlvános ülésen lehet targyalni
A döntés el fo gad ás áh o z e gy szeru szav azaIíobb s é g sziiks é ge s

Ti sztelt Y ár os gazđálkodási és P énzügý B izottság !

I. Előzmények

Az onkorményzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 35923l0lV1 helytajzi számon
nýlvántartott, természetben a Budapest VIII, Baross u. 129. szám alatti, |62 m2
alapterülettĺ, utcai bejáratu, ťoldszinti (105'35 m.) és az abből megközelíthető pinceszinti
(56,54 m") nem lakás célú helýségcsoport. A helýség az ingat|an-nýlvántartásban üzlet
besorolású.

A Józsefuárosi Vagyonkezelő Kft. a helyiséget 2010. május 07-én vette birtokba. A
binokbavéte|i jegyzőkönyv, valamint a rendelkęzésre á|Iő képek és az éľtékbecslő által
tapasztaltak alapjáĺ a helýség rossz állapotu, teljes felújításra szorul, (2) besorolású, jelenlegi
á|Iapotźlbanrendeltetésszeruhasznźiatranemalkalmas.

A fenti helyiségre a biĺtokbavétele óta érdeklődés nem volt, bérbevételi kérelem nem érkezett.

IIÁ.RUN HÜNGARY Kft. (céĄegyzékszáma.. 01-09-171936; székhe|ye: 1214 Budapest,
Szent Lász|ő u. 13.; képviseli: Abiad Muhannad Abdulkader igyvezető) kérelmet nyújtott be
a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség iľodai tevékenység cé|jfua töľténo bérbevétele kapcsán. A
k&e|méhez becsatolásra kerĺiltek a sztikséges iratok. A kéľelmezó az á|ta|a becsatolt
ný|atkozatban a bérleti díj megállapitását a" onkorm ányzat áIta| fizetętt közös költségen kéri.
Amennýben ezen aZ <isszegen vehęti bérbe a helýséget,'űgy azt nýIatkozata értelmében a
saját költségén felújítja, és sem a bérleti jogviszonyának időtartama a|att, sem azt követően
nem é1 bérbeszámítási kérelemmel és a felújítás k<iltségének megtérítését semmilyen
jogcímen nem kĺiveteli az onkormźnyzattőI.

A kérelmezo jelenleg a Jőzsefvćtrosi Piacon (Négy Tigris) tizemelteti irođáját. A piac bezárása
miatt szükséges, hogy egy a|,lhoz közeli helyen tudjon a továbbiakban műkcidni, tekintettel
atÍa) hogy a kére|mező több pavilont üzemeltet jelenleg is. A bérbevételi kérelem
kiegészítéseként 2013' augusztus 30-i iktatott levelében tźĄékoztatta a Kisfalu Kft-t, hogy a
piac uzemeltetójétől a Komondor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től a hivatalos felmonđó
levelet még nem kapta kézhez.

A HARUN HUNGARY Kft. becsatolta a Komondoľ Kft-vel kötött 2013. április 30-i
keltezéstĺ, 2013. május 0l. napjátó|,2014' február 28. napjáig szőIő hatźnozott idejű bérleti



szerzodést, amely szerződés 4.1 pontja éĺtęlmében a felek közös megegyezéssel, 30 napos
határidővel, rendes felmondással írásban megszüntethetik a szeruódést, ha Béľbeadő a piac
üzemeltetésében rajta kívtil á1ló ok miatt tartósan akađźiyoztatvavan.

A benffitott iratok alapjźn megállapítható, hogy a kérelmezó a nemzeti vagyonĺól szóló
20II. évi CXCVI. tcirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint átIźLthatő szęrvezetnek minősül

II. Indokolás

A bérbeadás bérbeadói dontést igényel, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállás

A vízőrás helýség után aZ Onkoľmányzat közös költség fizetési kötelezettsége:
28.000,- Ft/hó.

A Grifton Pľoperty Kft. 2012. június 06-án kelt,^és 2013. augusztus 29-én akb:a,|izálrt
éttékbecslése szerint, a 35923l0lNI hrsz-il, |62m" alapteľületű, utcai bejáratu, nem lakás
célú helyiség forgalmi értéke: 20.200.000'- Ft. A helýség béľleti dija a forgalmi éÍték 100 %-
ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó (iroda) 8 %-
os szorzó alapjan a számított bérleti díj összeg: 134.667,- Bt + Afa'

A bérleti díj <inkorm ányzati érdekből 50 %-ka| cs<jkkenthető, tekintettel arra, hogy a helyiség
legalább 24 hőnapja nem volt bérbeadás ,űtján hasznosítva. Ez a|apjáĺ a megállapithatő
számítottbéľleti díj összeg: 67.333.- Ft/hó + Áfa.

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szo\gtiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) szétmű Budapest Józsefuáros onkormanyzati renďe|et
(továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatźrozott feladat- és hatáskör
megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügý
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helýségek béľletére, valamint az eliđegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (l) bekezdésę értelmében a felek a helyiségbéľ
<isszegében szabadon állapodnak meg.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgá|ő helýségek bérbeađásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI' 20.) száműBudapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14.

$ (1) bekezdése a|apjtn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijźlnak méľtékéről a béľIó
kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennýben az onkormányzat ftszéto| torténlk az
ajánlattéte|, a helýség bérleti díjának mértékét a Kt. határozatában megállapított bérleti díjak
alapján kell meghatározni. A hatáskönel rendelkező bizottstlg a bérbęadói döntés
meghozatalakor a képviselő-testtileti határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a
kérelmező bérleti ďíj ajánlatot tett. A 24812013. (VI. 19.) szétmu Képviselő-testĹilet
határozatának II. fejezet 7. pontja éĺtelmében a helýségbér a|ap1áu| a helyiségeknek a jelen
határozat és a Kt. más határozata szeint aktua|izált bekĺjltözhető foľgalmi érték szolgál. A
Képviselo-testiilet hatátozatźnak II. fejezet 8. a.) pontja értelmében üres, legalább 24 hőnap1a
nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendok azza|,
hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 50 oÁ.kal csökkenthető.

A helyiségben végezni kivánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj
meghatározása, amely a|ap1źn a (iľoda) tevékenységhez taftoző szorző 8 o/o.

A Képviselő-testtilet határozat II. Fejezet 13. értelmében új bérbeaďásnźů, ha olyan utcai
bejáratí ťoldszinti helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem éľkezett
béľbevételi ajánlat, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján számitott bérleti díjon



nem lehetséges, továbbá 3-as vagy annál alacsonyabb kategőriá'ła besoľolt állapotúo a
bérleti díj méľtékét a mindenkorĺ közös kłiltség összegén kell megállapítani.

A Kt. határozat 14. pont értęlmében, a 12. és 13. pontok a|apjźn t<jrténő bérbeadáskor a
bérlőnek vállalnia kell a helyiség felújítását saját költségen, továbbá a bérleti jogviszony
idotartama alatt és aztkovetőęn sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen
jogcímen nem követe|heti az onkormányzattőI.

A24. pont szerint aťlzetendo netti béľleti díj egy honapľajuto összege nem lehet kevesebb,
mint az Ônkormányzat á|ta| társashźzi közös és egyéb koltségként kifizetett összeg.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjźn a leendő bér|o a bérleti szętződés megkötését
mege|őzoen köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bękęzdés a|apján kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áimi. A hatáskorrel rendelkezó bizottság jogosult az
óvadék összegének mérséklésére, vagy elengedéséľe.

A Rendelet 17. $ (5) bekezdés b) pontja szeľint a kozjegyzői okiľatot nem szükséges
elkészíttetni,ha a fizetendő bérleti díj nem haladja męg a helyiség után tulajdonosként ťlzetet.
közos és egyéb költségek havi összegét.

A Rendelet 14. $ (3) pontja értelmében (3) az abérlő, amelyik kereskedelmi tevékenységét a
Négy Tigľis Piac megszűnése miatt nem tudja folýatni, egy bérlemény bérbevétele esetén,
amennyiben a kéľelem benyújtása a piacon lévő bérleti jogviszony megsztintetésérę
vonatkozó közlés keltétől számított
a) 2 hónapon belül történik meg, mentesül a bérleti szerződés megkotését megelőzően

telj esítendő óvadékfizetési kötelęzettség alól,
b) 2'4 hőnap kĺjzĺitti időtaľtamban történik meg' a bérleti szerződés megkötését megelőzően

köteles a bérbeadónak 1 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megťtzetĺi,

c) 4-6 hőnap kĺizötti időtaľtamban történik meg, a béľleti szeruődés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 2 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként
megfizetni.

A Rendelet 14. $ (4) bekezdése szerint, a hatáskĺjľľel rendelkezo bizottstlg jogosult a bruttó 3

havi bérleti díjnak megfelelő óvadék összegének mérséklésére, vagy elengedéséľe.

V. Döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A bérbeadásról szóló 248j20|3. (vI. I9.) szźmí képviselő-testtilęti határozat 13. pontja
a|ap1án új bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratu floldszinti helýség kerül bérbeadásra, amelyre
|ega|ább egy éve nem érkezett bérbevéte|i aján|at, továbbá 3-as vagy anrlźi a|acsonyabb
kategőnába besorolt állapotu, a bérleti díj mértékét a mindenkori kozös koltség összegén kell
megáIlapítani. A hatźľozat 14. pontja a|apjźĺn a 13. pontok alapján t<jľténő bérbeadáskoľ a
bérlőnek vállalnia kell a helyiség fe|tĄítását saját költségen, továbbá a bérleti jogviszony
idótartama alatt és azt követően sem élhet béľbeszámítással, és a felújítás k<iltségét semmilyen
j o gcím en nem kö vete|heti az onkorm ĺín y zattő|.

E|őzőek a|apján javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a HARI-IN HLINGARY
Kft. részére, iroda tevékenység cé|jźra, határozat|an időre, 30 napos felmondási határidő
kikötésével, a mindenkori közös költséggel megegyezo összegű (de'minimum az e|őterjesztés
tárgya|ásttnak időpontjában érvényben lévő 28.000,- Ft/hó) Afa-val növelt bérleti +
kozizemi- és ktilön szolgźitatási díjak összegen, akére|męzó vźi|alására tękintęttel.

A kérelmező 3 havj bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű óvadék megfizetésére kötelezett,
tekintettel ana, hogy a piacon lévő. bérleti jogviszonyának, megszüntetésére vonatkozó



közlést még nem kapta kézhęz. Azonban javasoljuk az ővadék összegének egy havi bruttó
bérleti díj összegen történő megáI|apítását, a Rende|ęt 14. $ (4) bekezdése alapján, míveI az
ĺinkormányzati szźndék aĺĺa irźlnyult, hogy azok a vállalkozások, amelyek a Négy Tigris
Piacon működnek jelenleg, de aľľrak megszűnésę miatt ott tevékenységüket nem tudják a
továbbiakban folytatni és a vá||alják a tisztességes múk<idéshez kapcsolódó fęltételeket'
kedvezményb en részesülj enek.

Javasoljuk a bérleti szerződéshez a kozjegyzői okirat elkészíttetését, mert bérleti díj nem
ťlzętés esetén a tartozás behajtása, a helýség kiürítése és újra hasznosítása gyorsabb, mint
bíľósági úton.

vI. A döntés céljao pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kére|mezo részére t<jrténo bérbeadását, mivel a helyiség több mint
három éve üresen á11, a befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költség fizetési
terhét' és a felújítássa| az onkormányzattu|ajdonźtban álló hetyiség mríszaki színvonala nő.
Amennýben nem adja bérbe a helýséget az onkoľmtnyzat, kiadásként havonta közös költség
fi zetési kötelezettsége keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzugý fedezetęt nem igényel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatljavaslat

év. (...hó....nap). száműYćttosgazdálkodási és PénzügyiBízottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzáiárul a Budapest VIII., 35923/0/N1he|yľajzi számon nýlvántartott, természetben a
Budapest vIII.o Baľoss u. |29. szám a|att ta|áIhatő, I62m" alapteriiletű, Íires,

onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratí, ftjldszinti és az abbő| megkĺizelíthető pinceszinti
nem lakás célú üzlethelýség bérbeadásáhozhatźrozatlan időre, 30 napos felmondási ido
kikötésével, a HARUN HUNGARY Kft. részére, iľoda tevékenység cé|jfua, a
mindenkgľĺ kłiziis kiĺltségnek megfelelő (a hatźrozathozata| időpontjában 28.000,-
Ft/hó) łisszegű Áfa-val növelt béľleti + kozizemi- és ktilön szo|gáLtatási díjak <isszegen,

hogy a bérlőnek vállalnia kell a helyiség - birtokbavételtől szźlmitott 3 hónapon belüli _

saját költségen töľténő teljes felújítását, valamint az öĺáI|o vizhá|őzat kialakítását. A
bérlőnek tudomásul kęll vennie, hogy a helyiség felújításának kĺiltségeit a bérbeadón
semmilyen j ogcímen nem követelheti.

2.) amennyiben a bér|ő az 1.) pont szerinti helyiség felújítását nemvégzi el a birtokbavételtől
számitott 3 hónapon belül, űgy a bérleti dij, a bérleti szęrzodés megkĺitésének napjáig
27.700,- Ft/tró + Afa bérleti + közüzemi- és ktilönszolgáItatási díjak összegĺe módosul.

3.) amennýben a bérlő nem vá|Ia|ja az I.) pont foglalt helyiség saját k<iltségen töľténő
felťrjítását, úgy a bérleti dijat 27.700,- Ft/hó + Afa bérleti + kozizemi- és

kiilönszolgáltatási díj ak összegľe módosul.

4.) enged,éUezi az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek
béľbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (u. 20.) számu Buđapest Józsefuárosi
onkormányzatircnde|et L4. $ (4) bekezdése alapján az ővaďék 1 havi bruttó béľleti díjban
történő me gá|Iapításá,t.



5.) a bérletí szęrzőďés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljára szoIgźiő helyiségeľ bérbęadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
száľmí Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet I7. $ (4) bekezdése a|ap1án

koĄegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvětl|alási nyilatkozat a|áirźtsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határido: 2013' október 07.
A dĺjntés végrehajtás źúvégzo szervęzeti egység: Kisfalu Kft
A lakossás széles korét érintő dontések esetén iavaslata akozzététel módiáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 23.
Tisztelettel:

ács ottĺó
igyvezető igazgatő
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