
Előterjesztő: Kisfalu Kft napirend

ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 2014. március 3-i ülésére

Táľgy: HARUN HUNGARY Kft. béľlő hatáľidő módosítására vonatkozó kéľelme a
Budapest VIII. keľtilet, Baľoss a. 129. szátm a|attl łinkoľmányzati tulajdonú
helyĺség tekintetében

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nýlt ülésen lehet tárgyalni
A döntés el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g s z üks é ge s
Melléklet: megállapodás

Tisztelt Y árosgazdá|kođási és Pénzügý Bizottság !

I. Előzmény

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 1136ĺ2013. (x. 14.) számú hatźrozatában űgy
dontött, hogy hozzájárul a 35923l0lNI he|yrajzi sziĺmon nýlvántartott, Budapest VIII.,
Baľoss u.129. szám a|attta|á|hatő,162m. alapteľületú, iires, önkoľmányzatitulajdonú, utcai
bejáratu, ftildszinti és az abból megk<izelíthető pinceszinti nem lakás célú üzlethelýség
bérbeadásához hatźrozott időre, 2018. december 3I. napjáig a HARUN HUNGARY Kft.
részére, iroda tevékenység cé|jára. A béľleti díj mértéke a bérleti đíj fizetési kötelezettség
keltétől számitott 27 hőnapon keresztĹil a mĺndenkoľi ktiztis ktiltségnek megfelelő (a
hatćrozat meghozatalának időpontjában 28.000,- Ft/hó) iisszegű Áfa.vat növelt béľIeti +
köztizemi- és külön szo|gá|tatćsi díjak azza|, hogy a bérlőnek věi|alnia kell a helyiség _
birtokbavételtő| számított 3 hónapon belüli _ saját költségen tĺjľténő teljes felújítását, valamint
az oná||ő vízhá|őzat kialakítását. A bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a helyiség
felújításának költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem követelheti. A 28. hónaptól a
bérleti dij 134.667,- Ft/hó + Afa éves inflációval ęmelt ĺisszegével megegyezo.

Amennyiben a bérlő az I. a.) pont szerinti helyiség felújítását nem végzi el a biľtokbavételtol
számított 3 hónapon belül, iĘy a béľleti dij, a béľleti szerzodés megkĺitésének napjáig
|34.667,- Ft/hó + Afa béľleti + kozuzęmi- és ktilönszo|gźt|tatási díjak összegľe módosul.

Amennyiben a bérlő nem vállalja az I.) pontpan foglalt helyiség saját kcĺltségen történő
felújítását, űgy a béľleti dij 134.667,- Ft/hó + Afa béľleti ł kozuzęmi- és ktilönszo|gá|tatźsi
díjak összegre módosul.

A fenti hatátozat a|apján a HARLIN HUNGARY Kft. 20|3. október 28-án megk<itotte a
bérleti szeruoďést és a felújításra vonatkozo megtr||apodást is. A helýséget birtokba vette.

HARLIN HIINGARY Kft. (székhe|y: I2I4 Budapest, Szent LászIő u. 13.; cégtregyzékszám:
0I-09-171936; képviselő: Abiad Muhannad Abdulkader) a megállapodásban foglalt, a
felújításra vonatkozó 3 hónapos határiđő letelte előtt kéľelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez,
amelyben kéĺte a felújítási határidő módosítását 2014. május 31-re. Kérését azzalinđoko|ja,
hogy a felújításokat hatánđon belül nem tudták e|végezni, tekintettel ana, hogy a december
hónap az tinnepek miatt kięsett, továbbá a helýség nem rendęlkezik semmilyen fiĺtési



lehetőséggel, így a kőműves munkákat nem lehetett elkezdeni, mivel a hideg idojáľás miatt a
vakolat nem szárad ki.

n. Beterjesztés indokolása

A megállapodás módosításához bérbęadói dontés sztikséges, amely döntés meghozata|áta a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényállásĺ adatok

Jelenlegi nettó béľleti díj előírás: 28.000,- Ft/ľró + Afa.

A vízőrts helýség után az onkoľmányzat közos költségfizetési k<itelezettsége: 28.000.-
Fťhó.

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csopoľtjának nyilvántartása szeľint a bérlőnek 2014. januáľ 3l.
napjáig bérleti díj hátraléka nincs.

Iv. A döntés tarta|mźnak ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiségľe vonatkoző 113612013. (X. 14.) sztműhatźtrozat 2.
pontjában, valamint a 2013. október 28-án kelt megállapodás 3. pontjában foglalt hatáľidő
módosítását 2014. május 3I. nap1ára, a megá|lapodás többi részének váItozatlanul hagyása
mellett.

V. A dtintés célja, pénzĺigyĺ hatása

Javasoljuk a megállapođás módosítását' mivel az önkoľmányzati helýségben bérbeadó helyett
elvégzett éľtéknövelő beruházások és a saját tevékenységéhez kapcsolódó munkák is a
helyiség értékét növęlik és egy esetleges bérlęti jogviszony megszűnésę esetén a bérlő egy
felújított és kaľbantartott helýséget ad vissza.

A döntés pénzigý fedezetet nem igényel.

A hattrozati javaslat elfogadása pozitival befolyásolj a a 2014. évre tewezett béľleti díj
bevételi előir źny zat telj e stilé sét.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ĺsmertetése

Az onkorményzat tulajdonában á11ó nem lakás céljára szo|gáIő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l2O13. (VI. 20.) számu Budapest Józsefuáľos onkormányzati renđe|et
(tovabbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott fe|adat- és hatáskör
megosztás szerint _ önkormányzati betbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügý
Bizottságot j ogosítj a fel.

A Tisztelt Bizottság hatásköre a Rendelet 23. $ (1) bekezdésén, valamint a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jtra szolgźlő
helýségek, telkek, gépkocsi beállók, egyéb dologbéľletek díjáról sző|ő 24812013. (VI. 19.)

szttmű Képviselő-testtileti hatfuozat 3 1 . pontján alapul.

Fentiek a|apjánkérem aTisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.



Hatáłozatijavaslat

év. (...hó....nap). száműYátosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági hatźrozat..

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dont, hogy

t.) ntódosítia a||36120|3. (X. I4.) száműhatátozatźnak 2. pontjában foglaltakat az alóbbiak
szerint:
amennyiben a bérlő az 1. a.) pont szeľinti helyiség felújítását nem végzi el20|4. május
3t-ig, ú9y a bérleti díj, a bérleti szerzodés megkötésének napjáig 134.667,- Ft/hó + Afa
béľleti łközizemi- és ktilönszolgáItatási díjak ĺisszegľe módosul.

2.) "felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a 20|3. október 28-źn létrejött megállapodás 3. pontját a jelen
hatttrozatban foglaltak szerint módosítsa, a megá|Iapodás további részeinek változatlanul
hagyásamellett.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto ígazgatőja
Ijatfuiđő: 2014. március 1 0.

A döntés végľehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. február 2I.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács Ottĺí
igyvezető igazgatő

KÉszÍrprrn: Klsľ,ą.ru Kľr
LľÍnra': Be'rocn Ezura REFERENS ŕ\ł-
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / Nľľ,ĺ IGÉNYEL. IGAZoLÁS :

a. Vanosc,łzDÁLK PÉNzÜcyI BIzoľrsÁc ELNoKE



Megállapodás
ame|y egyrészró|

a Budapest Józsefvárosi onkormányzat (székhe|y: 10B2 Budapest, Baross u. 63-67. adószám:
15508009-2 -42 a továbbiakban: tnkormányzat), mint a bér|emény tu|ajdonosa és bérbeadó nevében
e|járó Kisfa|u Józsefvárosi Vagyongazdá|kodó Kft (szé|he|y: 1083 Budapest, Losonci u.2,
cégjegyzékszám: 01-09-265463, adószám: 10857,ĺ19-2-24; képvise|i: Nováczki E|eonóra
divízióvezetó és Markó Tímea irodavezető), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészrő|
HARUN HUNGARY Kft. (székhe|y:1214 Budapest, Szent Lász|o u. '13'; cégjegyzékszám: 01-09-
171936: adószám: 24320821-2-43; képvise|i: Abiad Muhannad Abdu|kader ügyvezető), mint bér|ő (a
továbbiakban: Bérlő) (a bérbeadó és bér|ó a továbbiakban egyÜtt: szerzódő fe|ek) kozott jott |étre
a|u|írott he|yen és napon az a|ábbi fe|tételekke|:

'1.
Szerződo fe|ek rogzítik, hogy koztÜk 20,13. oktober 28-án megá||apodás jött |étre a Budapest
Jizsefuárosi tnkormányzat tulajdonát képezó Budapest VlIl., Baross u. 129. szám a|atti, 3592310lN1
hrsz-ú, 162 m2 a|apterÜ|etĹi he|yiség bér|ő á|ta| töńénó fe|Újítására.

2.
Szerződő fe|ek az 1. pontban hivatkozott megá||apodás 3. pontját az a|ábbiak szerint módosítják:
A 2. pontban fogla|takra tekintette| a Bér|ő vá||a|ja, hogy a bér|eményt a bér|eti jogviszony kezdetét
kÖveti 2014. május 31-ig saját kö|tségén fe|újítja, va|amint az öná||ó vizhá|őzatot kĺa|akítja a
tevékenységéhez haszná|hatóvá teszĺ, és a felújítás megtorténtéro| a Bérbeadót tájékozÍat1a. A
fe|újítás akkor tekinthető megfele|őnek, ha azt a Bérbeadó e|fogadja.

3.
A 2013. október 28-án ke|t megá||apodás je|en módosításban nem érintett részei vá|tozat|an
tarta|omma| hatá|yban maradnak.

4.
A je|en megál|apodás a bér|eti szerződés mel|ék|etét képezi.

A je|en megá||apodásban nem szabá|yozott kérdésekben a bér|eti szerzodésben fog|a|tak az
irányadók.

Kelt: Budapest,2014.

Budapest Józsefvárosi onkormányzat
bérbeadó képvise|etében eljáró KISFALU Kft.

Nováczki Eleonóra Markó Tímea
divízióvezeto irodavezeto

HARUN HUNGARY Kft.
Abiad Muhannad Abdulkader

Ügyvezeto
bérĺŐ


