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Ti sztelt Y ár o s gazdtllko dási é s Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľiilet, Népszínház u. |6. szttm a|atti
3467610/N7 hrsz.Űl,73 m. alapterületű, utcai bejáratu, foldszinti nem lakás célú helyiség.
A helyi sé g az ingat|an-nyilvántartásban üzletként szerepel.

Az onkormányzat 1999. májls 25.én bérleti szeľződést kötött fiogutódlás miatt) a Nívó
FantázjaFodrász Szĺivetkezettel (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 53., cégtregyzékszám:
0I-02-051283, képviseli: Sárköziné Podmaniczky lvIária), hatátozatlan időre. A bérlő a
helyiséget fodtászat, kozmetika cé|jára haszntt|ja. ovadékfizetés a szerzodéskötéskor nem
tĺjľtént.

A Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezet képviselóje Sárköziné Podmaniczky Máĺia kérelemmel
foľdult a Kisfalu Kft-hez, amelyben bérleti díj csökkentését kérte, mivel áľbevétele alacsony,
és az évek óta növekvő díjat nem tudja kitermelni.

A Tisztelt Bizottság a 822120|3. (VII. |9.) számuhatározatában úgy döntĺjtt, hogy hozzttjáru|
a fenti helyiség vonatkozásában a határozat|an idejrí béľleti szeruodés módosításához, és a
bérleti díjanak 79,448,-Ft + ĺfa + kozizemi- és különszo|gá|tatási díjak összegén tcjrténő
megá'||apitásához.

A bérlő a határozat kézhezvétęle után ismételten kérelemmel fordult Társaságunkhoz,
amelyben előadta, hogy a Bizottság döntését nem tudja elfogadni, a bérleti díj mértékét a
csökkentéssel egyĺitt is magasnak tartja, valamint a három havi kaució megfizetésétől is kéri
az e|tekintést, mivel arÍa anyagi fedezete nincsen. A bérlo a kéľelmében szakaszos bérleti díj
csökkentést kérelmezett, az e|ső évben 40 Yo-os, a második évben 30 %o-os, a harmadik évben
pedig 25 Yo.os engedmény biztosításáva|. Igy elmondása alapján a most fennálló nehéz
gazdasági helyzetben lehetősége lenne talpon maradni, és mindezen kedvezmények fejében
vá||a|ta, hogy ha akár egy havi bérleti díjjal kapcsolatban is elmaľadása lenne, a kedvezmény
megvonható tole, és a bérleti díja visszaemelhető a jelenlegi összegre. Azonban amennyiben
kedvezőtlen döntés sztiletik' a helyiséget kénytelen lesz visszaadni, mint ahogy az á|tala
fenntartott Guttenberg téri helyiségge| ez már kényszerűségből meg is tcirtént.

A béľlő a helyiséget saját eľobol felújította és folyamatosan karban taĄa.

il. A beteľjesztés indoka

A bérleti díj csökkentésének engeđé|yezése és az ővadék elengedése bérbeadói dcjntést
igényel, amely indokolja a jelen előteľjesztést.



III. Tényállási adatok

Jelenlegi bérleti díj előírás: 93.468,- Ft/hó + ĺfa+ ktizüzemi díj
Az onkoľm ány zat által fizętett k<jzö s költség (vízórás) : 1 3. 68 0,- Ft/h ó.

Nyilvĺíntartásunk szeľint a bérlőnek 2013' szeptember 30-ig t21.347,-Ft bruttó (1) havi
(könyvel ési l e g nem |ezárt hó nap ) tarto zás a v an.

Az eredménykimutatás adatai a|apjźtn a Szclvetkezet
me|y 20 |2-ben 8.7 3 4 eFt-ra csökkent'

nettó árbevétele 201l-ben 10.|24 eFt.

A Budapest VIII. keľület, Népszínház u. |6. szám a|atti (34676l0lV7 bĺsz-ĺl)' 73 m2
alapterületű nem lakás célú helyiség a Grifton Property Kft által 2013. ápľilis 30-án készített
Ingatlanfoľgalmi Szakvélemény szeľinti forgalmi értéke: 11.000.000,- Ft. Az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) számu Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendeletet, illetve a24812013.
(VI. 19.) számu Képviselő-testületi határozat a|apján a helyiség 6 %o-kal számított bérleti díja
55.000.. Ft/hó + Áfa.

Iv. A diintés tartalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség vonatkozásźlban a Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezet részére a
bérleti díj három éven át történő szakaszos csökkentését, az első évben,2013. október 1.
napjátől 40 oÁ-os, a második évben 30 oÁ-os, a harmadik évben pedig 25 Yo-os csökkentés
engedélyezését. Javasoljuk a béľleti szerződés módosítását, és a béľleti díi fO|3. október l.
napjától 2O|4. szeptember 30' napjáig 56.080,.Ft/ho + łfa összegen, 2O|4. október 1.
napjától 2015. szeptember 30. napjáig 65.428,-Ft + Áfa ĺisszegen, 2O|5. október 1. napjától
2016. szeptember 30. napjáig 70.101,-Ft összegen történő megá||apitását.

Javasoljuk egy havi óvadék megfizetésének kikötését, mivel a Szövetkezet és joge|ődje 47
éve bérlő, és a bérlő számára is elfogadhatőbbátenné a feltételeket, az onkoľmányzat éľdekét
pedig továbbľa is az szo|gźllja, hogy megtartsa a rendszęľesen és pontosan fizeto bérlőket.

Mindezen kedvezmények fejében a bérlő vá||a|ta, hogy ha akár egy havi bérleti díjjal
kapcsolatban is elmaľadása lenne, a kedvezmény megvonható tó|e, és a bérleti díja
visszaemelhető.

Fentiek a|apjźnjavasoljuk a béľleti szerződés módosítását a bérleti díj tekintetében, mivel a
bér|ő á|ta|jelenleg fizetett bérleti dij 69 oÁ-kal meghaladja a számított bérleti díjat. A bérló 47
éve folyamatosan tizemelteti az uz|etet, és a nehéz gazdasági he|yzet ellenére bérleti díj
elmaľadása nem volt, afizetési kötelezettségeit rendben, időben teljesíti.

V. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A Nívó Faľťiázia Fodrász Szövetkezet képviselőj e arÍa kényszerült, hogy egy á,|ta|a fenntartott
helyiséget már visszaadjon, azonban a további bérleményeket igyekezne megtaľtani.
Tekintettel arta, hogy vál|a|ta, hogy amennyiben a bérleti díj csokkentést követően
késędelembe esne, az eredeti bérleti díja azonnal visszaál|íthatő, vélhetően továbbra is
biztosan ťlzeto béľlője matadna a helyiségnek.

Amennyiben a Bizottság helyt ad a bérlő kérelmének a 36 hónap a|att 1.065.540,-Ft-tal
csökken az onkormányzat bérleti díj bevétele, azonban a kéľelem elutasítása esetén, ha a
bérlő visszaadja a helyiséget havi 13.680,-Ft közös költség kiadása keletkezik a helyiség
újbóli béľbeadásáig. Amerľryibęn a helyiség hasonló tevékenységre keľülne újból bérbeadásra
a számitott béľleti díjon, 36 hónap alatt I.384.848,-Ft-tal lenne alacsonyabb az Önkoľmányzat
bérleti díi bevétele.



A kéľelem engedé|yezésével egy Égőta a kerületben mtĺködő és jól fizető béľlő tartható meg,
új béľbeadás esetén azonban a leendő bér|ő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

A bérleti szerződés módosítása pénzügyi fedezetet nem igényel.

Ahatáľozati javaslat elfogadása esetén a2013. évre tervezett bérleti díi előiľánvzat teliesül.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet ismertetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szćtmuönkoľmányzati rendelet
2. $ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület - a rendeletben meghatározott feladat- és
hatáskör megosztás szerint - <jnkormányzati bérbeadói dcintésre a Váľosgazdálkodási és
P énzngy i Bizottságátj o gosítj a fel.

A248/2013. (VI. 19.) számu Képviselő-testületi határozat VII. fejezet 3l. pontja éľtelmében a
béľleti díj mértékéľől, a béľleti díjat érinto kérdésben az onkoľmĺĺnyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló szervezete dönt.

A Képviselő-testületi hattrozat 7, pontja a|apjtn a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen határozat és a Képviselo-testület más határozata szerint aktualizá|t beko|tozhetó
forgalmi értéke szolgál. A Képviselő-testületi hatáĺozat 8. a.) ponda értelmében, a
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével tĺjľténik a bérleti díj
meghatározása. A bérleti díj megá||apításáná| a lakossági szo|gá|tatás fodrászat
tevékenysé ghez 6 oÁ-os szorzót kell a|ka|mazni'

A Képviselő-testületi hatátozat2|. a) pontja értelmében a gazdá|kodő szęrvezet vagy egyéni
vállalkozó gazdá|kodásában beállt negatív vá|tozás miatt _ különösen: igazo|hatő árbevétel
csökkenés, veszteség, káľesemény, betegség - a helyiségbér météke határozatlan időtaĺtamra
szóló bérleti szetzodés esetében legfeljebb 36, hattrozott idejű bérleti szerzodés esetében
legfeljebb 24 hónapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbizott
vagyonkezelő szervezet javas|atára aZ onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága dcjntése a|apján legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető. A kéľelem
mega|apozottságát az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
vizsgá|ja,

A Rendelet 24.5 (2) bekezdés d) pontja értelmében a béľleti szeľződés módosításakor a
bérlőnek vállalnia kell, hogy kiegészíti az óvadék osszegét a 14' $ (2) bekezdés szerint. A
14.$ (2) bekezdés a|apján a béľlő a bérleti szerzodés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, azonban
a (4) bekezdés a|apján a hatáskörrel rendelkezó bizottság jogosult az ővadék clsszegének
mérséklésé Íe, v agy elengedésére.

A bérlo a Rendelet 17. $ (4) és a 24. $ (2) bekezđése c) pontjában foglaltak a|apján a
kozjegyző előtt egyolda]ú kĺjtelezettségvállalási nyilatk ozat aláitásátakote|ezett,

Fentiek a|apján kéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csökkentésével és a
bérleti szerzođés módosításával, valamint az óvadékkal kapcsolatos dĺjntését meghozní
szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó.'..nap). számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatétrozat:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:



l.) hozzĘilźľul a Buđapest VIII. keľület, Népszínház u. 16. szám a|atti 3467610lN7 |ltsz-u,
73 m" alapterületű, utcai bejźlratu, ťoldszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Nívó Fantánia Fodľász Szövetkezet béľleti szeľződésének
módosításához, és a béľleti díjának 2013. októbeľ 1. napjátóI2014. szeptember 30. napjáig
56.080'-Ft/ho + Áfa összegen, 2O|4. október |. nap1átő| fO|5. szeptembeľ :o. nap.;aig
65.428,-Ft + Afa összegen, 2OI5' október l. napjátol 2016, szeitembeľ :o. nap1aĺg
70.101,-Ft összegen törtćnő megá||apításához. Amennyiberr a béľlő a fenti béľleti díjak
megÍizetésével 1 havi késedelembe esik, a bérleti díj összege 93.468,-Ftlhó + Afa +
infláció +kozuzemi díj összegre módosul.

a bérleti szerzodés megkotésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35/20t3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefvárosi onkormányzati renđelet 24.$ (2) bekezđés d) pontja és 14. $
(4) bekezdése alapján l havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a24.
$ (2) bekezdése c) pontja a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozata|áiľásátváI|a|jaaleendőbéľlő.

3.) A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a Nívó Fodrász Szövetkezet bér|ő a
hatttrozat kézhezvétęlét kovető l0 napon belĹil a fennálli hátra|ékát kiesvenlíti. és ezt
igazolja.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatźnido 2013. október 14.
A döntés végrehajtásźltvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 30.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő

z.)

KÉszÍľprre: KlsľłluKpľ
LpÍnrł: Rozcoxyĺ M,ąRl,qmĺ REFERENS .^-^. 
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