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Ti sztelt Y tlr o s gazdálkodás i és Pénztigyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczi űt 25. szám a|atti
3650610/N33 hľsz-ú, 33 m, alapterületű' utcai bejáratu, földszinti nem lakás célú helyiség'
A helyisé g az ingat|an-nyi lvántartásban üzletként szeľepel'

Az onkormányzat |999. május 25-én bérleti szerződést kotött fiogutódlás miatt) a Nívó
Fantázia Fodrász Szövetkezettel (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 53., cégtregyzékszám:
0I-02-051283, képviseli: Sárktiziné Podmaniczky }y'rária), határozat|an időre. A bérlő a
helyiséget fodrászat, kozmetika cé|jára haszná|ja. óvadékfizetés a szeruődéskötéskoľ nem
töľtént.

A Nívó Fantázia Fodľász Szovetkezet képviselője Sáľk<jziné Podmaniczky Mtniakérelemmel
foľdult a Kisťalu Kft-hez, amelyben bérleti díj cs<ikkentését kérte, mivel árbevétele alacsony,
és az évek óta n<jvekvő díjat nem tudja kiteľmelni.

A Tisztelt Bizottság a82312013. (VII. 19.) számuhatátozatában úgy döntött' hogy hozzájáru|
a fenti helyiség vonatkozásźlban a határozatlan idejű béľleti szeruődés módosításához, és a
bérleti díjának 52.965,- Ft + Áfa + kozuzemi- és külĺinszolgáltatási díjak cisszegén történő
megá||apításához.

A bérlő a határozat kézhezvétele után ismételten kérelemmel fordult Táľsaságunkhoz,
amelyben e|oađta, hogy a Bizottság döntését nem tudja elfogađni, a bérleti díj mértékét a
csökkentéssel egyútt is magasnaktaľtja, valamint ahárom havi óvadékmegfizetésétől is kéľi
az e|tekintést, mivel aľ:a anyagi fedęzete nincsen. A béľlo a kérelméb en szakaszos bérleti díj
cstikkentést kérelmezett, az első évben 40 oÁ-os, a második évben 30 %o-os, a harmadik évben
pedig 25 o/o-os engedmény biztosításáv a|. Igy elmondása a|apján a most fennálló nehéz
gazdasági helyzetben lehetősége lenne talpon maľadni, és mindezen kedvezmények fejében
vá||a|ta, hogy ha akár egy havi béľleti díjjal kapcsolatban is elmaľadása lerľte, a kedvezmény
megvonható tőle, és a bérleti díja visszaemelhető a jelenlegi cisszegľe. Azonban amennyiben
kedvezőtlen döntés sztiletik, a helyiséget kénytelen lesz visszaadni, mint ahogy az általa
fenntartott Guttenberg téri helyisé gge| ez már kényszerűségből meg is töľtént.

A bérlő a helyiséget saját erőbol felújította és folyamatosan karban taĄa.

il. A beterjesztés indoka

A bérleti díj csökkentésének engedélyezése és az ővadék elengedése béľbeadói döntést
igényel, amely indokolja a jelen előteľjesztést.



III. Tényállási adatok

Jelenlegi béľleti díj előírás: 62.31f,- Ft/hó,+ Áfa + kültinszolgáltatási díj'
Az onkormányzat áIta| fizetett közcjs költség (vizőrás):8.255,- Ft/hó.

Nyilvantartásunk szerint a béľlőnek 20113. szeptember 30-ig lejárt esedékességu rrrtozása
nincs.

Az eređménykimutatás adatai a|apján a Szövetkezęt neÍĺő árbevétele 20ll-ben 1O,If4 eFt.
mely 20 1 2-bcn 8.734 eFt-ľa csök.kent.

A Budapest VIil. kerĺilet, Rákóczi űt 25. szám a|atti (36506/0/N33 hrsz-ú), 33m2
alapterületű nem lakás célú helyiség a Grifton Property Kft által 2013. május 31.én készített
Ingatlanforgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi éľtéke: 8.500'000,- Ft. Az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételęiről szóló
35/2013. (VI. 20.) szétmu Budapest Józsefváros onkormányzati rendeletet, illetve a248l2O|3.
(VI. 19.) számu Képviselő.testületi határozat a|apján a helyiség 6Yo-ka| szttmított béľleti díja
42.500.. Ftlhĺĺ + Áfa

IV. A döntés tartalmának részletes ismertetése

Javasoljuk a fenti helyiség vonatkozástlban a Nívó Fantázía Fodľász Szovetkezet részéte a
béľleti díj hłíľom éven át történő szakaszos csokkentését, az elso évben 2OI3. október 1.
napjatől a számítoÍt béľleti díjnak megfelelő összegre történő csökkentést, a második évben
30 o/o-os, a harmadik évben pedig 25 oÁ-os csökkentés engedélyezését. Javasoljuk a bérleti
szerződés módosítását, és a bérleti díj 2013' október I. napjatő| 20|4. szeptembeľ 30. napjáig
42,50},-Ftlhó.+ Áfa összegen, 2014. október l. napjatbl 2OI5. szepiembeľ :o. nap.;aig
43.618,-Ft + nracisszegen, 2015. október l. napjától zoíe . szeptembeľ í0. napjáig ąe.liĹ,-rt
ös szegen történő me gá||apitását'

Javasoljuk egy havi óvadék megfizetésének kikötését, mivel a Szövetkezęt és joge|ődje 47
éve bérlő, és a béľlo szźĺmáĺa is elfogadhatőbbátenné a feltételeket, az onkorményzatérdekét
pedig továbbľa is az szo|gálja, hogy megtartsa a rendszeľesen és pontosan fizető bérlőket.

Mindezen kedvezmények fejében a bérlő vtt|la\ta, hogy ha akźr egy havi bérleti díjjal
kapcsolatban is elmaradása lenne, a kedvezmény megvonható tőle, és a bérleti díja
visszaeme]hető.

Fentiek a|apján javasoljuk a bérleti szerzodés módosítását a bérleti díj tekintetében, mivel a
béľlő által jelenleg ťlzetett béľleti díj 69 %o-ka| meghaladja a számított béľleti díjat. A béťlő 47
éve folyamatosan üzemelteti az uz|etet, és a nehéz gazdasági he|yzet ellenére béľleti díj
elmaľadása nem volt, a fizetési kötelezettségeit rendben, időben teljesíti.

v. A dłintés célja, pénziigyi hatása

A Nívó FantáziaFodrász Szcivetkezet képviselőj ę arÍa kényszeľült, hogy egy á|ta\a fenntartott
helyiséget már visszaadjon, azonban a további bérleményeket igyekezne megtartani.
Tekintettel arta) hogy vá|la|ta, hogy amennyiben a bérleti díj csokkentést kĺjvetően
késedelembe esne' az eredeti bérleti đíja azonnal visszaállítható, vélhetően továbbra is
biztosan fizető bérlője maradna a helyiségnek.

Amennyiben a Bizottság helý ad a béľlő kérelmének a 36 hőnap alatt 649.OO8,-Ft-tal csĺikken
az onkormányzat bérleti díj bevétele, azonban a kéľelem elutasítása esetén, ha a bérlő
visszaadja a helyiséget havi 8.255,-Ft közös költség kiadása keletkezik a helyiség újbóli
béľbeadásáig. Amennyiben a helyiség hasonló tevékenységre kerülne újból béľbeadásra a
szźlmított bérleti díjon, 36 hónap a|att 713.232,-Ft-ta| lenne alacsonyabb az onkormányzat
bérleti díj bevétele.

)



A kéľelem engedélyezésével egy régőta a kerÍiletben működő és jő| fizető béľlő tartható meg'
új bérbeadás esetén azonbana leendő bér|o fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

A bérleti szerződés módosítása pénzigyi fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása esętén a20|3. évre tervezett bérleti díj előirányzat teljesül.

VI. JogszabáIyi körny ezet ismertetése

A béľbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l2OL3. (VI. 20.) számu önkormányzati rendelet
2. $ (1) bekezdése a|apján a Képviselő-testület _ a rendeletben meghatározott feladat- és
hatáskör megosztás szerint _ cjnkormányzati bérbeadói dtintésľe a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottságátj o go sítj a fe l.

A248/2013. (VI. 19.) számu Képviselő-testületi hatźrozat VII. fejezet 3l. pontja értelmében a
béľleti díj mértékéről, a bérleti díjat érintő kéľdésben aZ onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló szervezete dönt.

A Képviselő-testületi határozat 7 ' pontja a\apján a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a
jelen határozat és a Képviselo-testtilet más határozata szerint aktualizált beköltozhętő
foľgalmi értéke szo|gti' A Képviselő-testiileti hatáľozat 8. a.) pontja éľtelmében, a
helyiségben végezni kívánt tevékenység f,lgyelembevételével történik a bérleti díj
meghatározása. A bérleti díj megállapításánáI a lakossági szo|gá|tatás fodľászat
tevékenységhez 6 %o-os szorzót kell a|ka|mazni.

A Képviselő-testületi hatáľozat21. a) ponda értelmében a gazdá|kođő szervęzet vagy egyéni
vállalkozó gazđá|kodásában beállt negatív vá|tozás miatt _ különösen: igazo|hatő aľbevétel
csökkenés, veszteség, káresemény, betegség _ a helyiségbér mértéke határozatlan idotartamra
szóló bérleti szerzőďés esetében legfeljebb 36, hatáĺozott idejű béľleti szeruodés esetében
legfeljebb 24 hónapľa, Vagy a béľleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízotÍ'
vagyonkezelő szervezet javas|atáta aZ onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat
gyakorló bizottsága döntése a|apján legfeljebb 50 Yo-kal csĺikkenthető. A kérelem
mega|apozottságát az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló .bizottsága
vizsgźůja.

A Rendelet 24.s (2) bekezdés d) pontja éľtelmében a bérleti szeruődés módosításakor a
bérlőnek vállalnia kell, hogy kiegészíti az ővađék összegét a 14. $ (2)bekezdés szeľint. A
l4.$ (2) bekezdés a|apján a bérlő a bérleti szeruődés megkötését mege|ozően köteles a
béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, azonban
a (4) bekezdé,s alapjźn a hatásköľrel rendelkező bizottság jogosult az ővadék összegének
mérséklésé Íe, v agy elengedésére.

A béľlő a Rendelet 17. $ (4) és a 24. $ (2) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján a
kijzjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírására kcjtelezett.

Fentiek atapjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csökkentésével és a
béľleti szerzodés módosításával, valamint az ővađékkal kapcsolatos dcjntését meghozni
szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számuYárosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottságihatározat:



1,) hozzújdrul a Budapest VIII. kerület, Rákóczi tft 25. szám a\atti 36506l0lN33 llĺsz-u,
33 m. alapteľületű, utcai bejáratu, ftjldszinti, önkormányzati tu|ajđonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Nívĺí Fantázia Fodľász Sziivetkezet bérleti szerződésének
módosításához, és,a béľleti díjának 2013. október 1. napjától 2014' szeptember 30, napjáig
42.500,-Ftlhó + Afa cisszegen, 2014. október 1. napjától 2015. szeptembeľ 30. napjáig
43.6t8,-Ft + Áfa összegen, 2OI5. október l. napjátol 20|6. szeptember lo. nap.;aig
46'734,-Ft összegen történo megá||apításához. Amennyiben a bérlő a fęnti béľleti díjak
megfizetésével 1 havi késedelembe esik, a bérleti díj összege 62.312,-Ftlho + Áfa +
infláció łkozuzemi díj összegre módosul.

2.) abér|eti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában áIló nem
lakás céljára szolgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľol szóló 35l2OI3. (VI. 20')
számu Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 24.5 Q) bekezdés d) pontja és 14. $
(4) bekezdése alapjan 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a24.
$ (2) bekezdése c) pontja a|apján kozjegyző előtt egyoldalú köte|ezettségvállalási
nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. október l4.
A döntés végľehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013, október 1.
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