
Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testtiletének
Y ár osgazdźtlkodási és Pénzĺi gyi BizoÍtsága

Előterjesĺő: Kisfalu Kft 5 .'. . 8.. szźtmtlnapirend

ELoTERJEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2014. április l7-i ülésére

Táľgy: A Nívó Fodľász Szövetkezet óvadékÍizetéstől való eltekintési kéľelme a Budapest VIII.
keľÍilet' Baross u. 79., József krt. 77-79.' Rákóczi űt 75. szám alattĺ helyiségek
vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft. Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Rozgonyi Mariann referens
A napirendet nyílt tilésen kell trárgyalni
A döntés e lfogadásáh oz e gy szeru szav azattöbbség szü ksé ge s

Tisztelt Y źtrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Nívó Fodrász Szövetkezet (székhely: 1082 Budapest, Hoľváth M. tér 5., cégegĺzékszám: 0I-02-
050909' képviseli: Méľész Balĺízsné) az |986. októbeľ Ol-én létrejotthatáľozatlan időtartama szó|ó,
jogutódlás miatt 1998. szeptembeľ 3-án módosított bér|eti szeľződés alapjánbérli az onkoľmányzat
tulajdonát képezó

- Budapest V[I. keľĺilet, 35533l0/N4^hľsz.on nyilvántaľtott, Budapest VItr. keľület, Baľoss
utca 79. szźtm a|att talá|hatő, 44 m" alapteriiletű, utcai bejáratű, fijldszinti nem lakás céIú
helyiséget,

- Budapest VIII. keľÍi|et, 3680110ĺA13 hrcz-on nyilvántaľtott, a teľmészetben Budapest VIII.
keľü|et, József krt.77-79. szám a|attta|á|ható, bérleti szerződés szerint 68 m2 alapteľülettĺ, utcai
bejĺárafu, ftildszinti nem lakás célú helyiséget valamint

- Budapest V[I. kerület 34601l0lU30 hrcz-on nyilvántartott, a természetben Budapest VIII.
keľület, Rákóczi űlt75. szám a|attta|źúható, béľleti szerződés szerint |52 mf alaptertiletiĺ, utcai
bejráratú, ftildszinti nem lakás célú helyiséget.

A bérlő a helyiségeketfodrászat, kozmetika cé|jfuahaszná|ja. ovadék fizetésľe sem a bérleti szerzodés
megkötésekor' sem a módosítiáskor nem került sor.

A helyiségek az ingat|an-nyilvántaľtásban üzletként szeľepelnek.

A Nívó Fodrász Szövetkezet képviselője, Méľész Ba|ázsné kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez,
amelyben a bérleti díj végleges csökkentésééľt folyamodott mindhĺáľom helyiség tekintetében.

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a

- ||/2014. (I. 13') száműhatźrozatźtban úgy döntött, hogy hozzź$áru|a Budapest VilI., Baross u. 79.
szźtm a|atti helyiség vonatkozásélban a határozat|an idejii béľleti szerzódés módosítĺásához, és a
bérleti díjźnak 44.361,- Ft + Afa ł közüzemĹ és különszolgáltaŁási díjak összegén történő
megá||apitásáthoz.

- |3/20|4. (I. 13.) száműhatátrozatźtban rigy döntött, hogy hozzájáľu| a Budapest VI[., József krt.
77-79. szźtm a|atti he|yiség vonatko'zásában ahatérozatlan idejiĺ bérleti szerződés módosításához,
és a bérleti dijának 96.255,- Ft + Afa + közüzemi- és kiilö'nszo|gá|tatási díjak összegén történő
megái|apításához.

- 33l20I4.(I.20.) szátműhatározatában úgy döntött, hogy hozzź$źtu| a Budapest VIII., Rákóczi út
75. szám alatti helyiség vonatkozásában ahatźrozat|an idejű bérleti szerződés módosításához, és a



bérleti díjának 215.188,- Ft + Áfa ł közĺizemi- és külonszolgáltatási díjak összegén történő
megźil'apítźtsához.

A béľlő a hatźtrozatok kézhez-łétele után a szerzódéskötési haĺáridők |etelte előtt ismételten
kérelemmel fordult Társaságunkhoz, amelyben előadta, hogy a Bizottság dĺintéseit nem tudja
elfogadni, hanem kéri a három havi kaució megťlzetésétől való eltekintést, mivel már 1950. óta bérlők
és rendben fizetika bérleti diiat.

il. A botoľjesztós indolĺn

Az óvadék e|engedése bérbeadói döntést igényel' amely döntés meg}lozata|źra a Tisztelt Bizottság
jogosult.

III. Tényál|ási adatok

A Budapest VIII., Baross u.79. szátm alatti helyiség

A jelen|egi béľleti díj előírás: 5g.9o2,- Ft/hó + Áfa + szemétszá||ítási dij.

Az onkorm ány zat á|ta| fizetett közö s kö ltség (vízórás) : 6.27 8,- Ft/hó.

NyilvántarĹásunk szerint a béľlőnek 20L4. mźrcius 3l. napjával nincs díj tartozása.

A Budapest VIII. kerület, Baross u.79. szám a|atti (35533l0/N4 hrsz-ri), 44 mf alapterĺiletű nem lakás
célri helyiség a Grifton Property Kft által 2013. december 6-án készített Ingatlanforgalmi
Szakvélemény szerinti foľgalmi értéke: 8.000.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a foĺgalmi érték |00 %-
ának figyelembevételével, helyiségben végezni kívánt tevékenységhez.tarloző (lakossági kisipari
szo|gáitatás) 6 %-os szorzőva| szźtmitott nettó bérleti díj 40.000,- Ft/lró + Afa.

A Budapest VIII., József kľt. 77-79. szám a|atti helyiség

A jelenlegi bérleti dij előíľás: |2g.g76,- Ft/hó + Áfa + szemétszźt||itźtsi dlj.

Az on korm ány zat źůta| fizetett közö s kö ltsé g (v ízőr ź.s) : 9. 8 6 0, - Ft/hó.

Nyilvántartrásunk szerint a bérlőnek 20|4. mźrcius 31. napjáig nincs díj tartozÁsa.

A Budapest VIII. kerület, József krt. 77 -79 . szźtm a|atti (368o|/olN3 hrsz-ú)' 68 m2 alapterületű nem
lakás célú helyiség a Grifton Propefty Kft által 2013. december 6-án készített Ingatlanforgalmi
Szakvélemény szeľinti forgalmi éľtéke: 18.800.000,- Ft. A helyiség bérleti dija a forgalmi érték
|ü0%io-źnak ťrgyelembevételével, helyiségben végezni kívánt tevékenységhez, tartoző (lakossági
kisipari szo|gźútatás) 6 %-os szotzőval szźlmitott nettó bérleti díj 94.000,- Ft/hó + Afa.

A Budapest vIIr.' Rĺkóczi úú75. szźtm a|atti helyiség

A jelenlegi előírás: 2go.575'- Ft/hó + Afa+ szemétszál|ítĺási dij.

Az onkorm ányzat áÄta| fizetett közös költsé g (vizőrźs): 27 .737,- Ft/hó.

Nyilvántartrásunk szeľint a béľlőnek 20|4. március 31' napjáig nincs díj tartozźsa.

A Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi tlt75. szám a|atti (346oI/oĺN30 hľsz-ú), I52m2 alapterületiĺ nem
lakás célú helyiség a Grifton Propeľ|y Kft źL|ta| 2013. decembeľ 6-án készített Ingatlanfoľgalmi
Szakvélemény szerinti foľgalmi étéke: 28.400.000,- Ft. A helyiség bérleti díja a forgalmi éľték
I00 Yo-źtnak figyelembevétęlével, helyiségben végezni kívánt tevékenységhez .tartoző (lakossági
kisipari szo|gáitatźs) 6 oÁ-os szorzőva| számított nettó bérleti díj |42.000,- Ft/hó + Afa.

Iv. A dłintés taľtalmának ľész|etes ismertetése

Javasoljuk a fenti helyiségek tekintetében az óvadék egy havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
összegre töľténő mérséklését, mivel a Szövetkezet és jogelődje évtizedek bérlő, és a bérlő szÁmára is
elfogadhatóbbá tenné a feltételeket, az onkormányzat érdekét pedig továbbra is az szo|gá|ja, hogy
megtaľtsa a rendszeresen és pontosanťtzeto bérlőket.

Javasoljuk továtbbá, hogy a Bizottság tartsa fęnn a bérleti dij csökkentésére vonatkoző hatźrozatát, és
eg1ruttal járuljonhozzá a szerződéskötési hatĺíridő meghosszabbitásźthoz.



v. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A kérelem engedélyezésével egy régőta a kerületben működő és jól fizető bérlő tartható meg, új
bérbeadás esetén azonban a leendő bérlő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Ahatźrozati javaslat elfogadása a20|4. évi bérleti dij bevételt nem befolyásolja.

A bérleti szerződés módosítrása pénziigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźl|ó
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) számű ĺinkoľmányzati rendelet 2. $ (1)
bekezdése alapján a Képviselő-testiilet _ a rendeletben meghatáľozott fe|adat. és hatáskör megosztás
szerint _ önkormányzati bérbeadói dĺjntésre a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsźtgźú jogosítja fel.

A248/2013. (VI. l9.) szźtmű Képviselő-testiileti határozat VII. fejezet 31. pontja értelmében a bérleti
díj mértékéről, a bérleti diiat érintő kérdésben az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
ryakorló szervezete dĺint.

A Képviselő-testületi határozat 7. pontja a|apjźtn a he|yiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen
hatfuozat és a Képviselő-testii|et más hatĺározatz szerint aktua|izźit beköltözhető forgalmi éľtéke
szo|gá|. A Képviselő-testtileti hatźrozat 8. a.) pontja éľtelmében, a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételéve| történik a bérleti dij meghatĺározása. A bérleti dij megállapitźsźtnáÄ a
lakossági szolgáltatás fodrászat tevékenységhez 6 oÁ-os, szorzót kell alkalmazni.

A Rendelet 19. $ (2) bekezdése éľtelmében a szerzódés módosítĺás tekintetében bérbeadói
hozzá!źru|źtsľól vagy annak megtagadásáról a haüáskörrel rende|kezőbizottsźlg dönt.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja értelmében a bérleti szerződés módosításakoľ a bérlőnek
vállalnia kell, hogy kiegészíti azővadék összegét a 14. $ (2,sbekezdés szerint. A 14. $ (2) bekezdés
a|apjźn a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően kdteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetni, azonban a (4) bekezdés alapján a hatrískörre|
rendelkező bizottság j ogosult az őv adék összegének mérséklésére.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hog5ĺ az óvadékkal kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yźtosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l .) a Budapest VIII., Baľoss u. 79. szźm a|atti, 35533/OlN4 hľsz-ú, 44 m2 alapterĺiletű, Nívó Fodrász
Szövetkezet által bérelt helyiség bérleti szerződés módosításával és a bérleti díj mérséklésével
kapcsolatban hozott ||120|4. (I. l3.) határozat3.) pontját az Önkormányzattu|ajdonában álló nem
lakás céljráľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI. 20.) szźtmtl
önkormányzati ľendelet 14. $ (4) bekezdése a|apjźtn az alálbbiak szerint módosítja:

A bérleti szerződések megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzatfu|ajdonźhanźt||ó nem lakás
cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn 1 havi bruttó bérleti
dfinak megfelelő óvadék megfizetését, továbbá a 19' $ (3) c) pontja a|apjźn közjegyző e|őtt
egyoldalúkö'telezettségvállalásinyi|atkozata|áúrźsźúvái|a|jaabérlő.

2.) fenntartja a I1/20I4. (I, 73.) határozat l.) és 2.) pontjátban foglaltakat azza|, hogy az
onkoľmányzat tulajdonában á'1'1ő nem lakás cé|jára szolgá|ó he|yiségek bérbeadásának feltételeiről



szől'ő 35/2013. (VI. f0.) számtl önkormányzati rendelet 18. $ (1) bekezdésében foglalt bérleti
szerződés megkötésére vonatkozó határidőket jelen hatláľozatrő| sző|ő éľtesítés kézheméte|étó|
kell számítani.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|4.ápri|is24.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a közzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úry d<int, hogy:

1.) a Budapest VIII., József krt. 79. szźlmalatti, 3680l /o/N3 hľsz-ú, 68 m2 alapteľületíĺ, Nívó Fodrász
Sztĺvetkezet által bérelt helyiség bérleti szerződés módosításával és a bérleti díj mérséklésével
kapcsolatban hozott 13/20|4. (I. 13.) határozat3.) pontját az onkormányzattriajdonában álló nem
lakás céljára szol'gźió helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számtl
önkormányzati rendelet 14. $ (4) bekezdése a|apján az a|ź.ŕ,biak szeľint módosítja:

A bérleti szerződések megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonźban źi|ó nem lakás
cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadasának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) szźtmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn l havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megflzetését, toválbbá a 19. $ (3) c) pontja a|apjźn közjegyzó e|őtt
egyoldalúkötelezettségvái|a|ásinyi|atkozata|źńrźsátvállaljaabérlő.

2.) fenntartja a |3/20|4. (I. 73.) hatźrozat 1.) és 2.) pontjában foglaltakat azza|, hogy az
onkormányzat tulajdonźhan źů|ó nem lakás cé|1éra szolgáúő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 35/2013. (VI. 20.) szétmű önkormányzati rendelet 18. $ (l) bekezdésében foglalt bérleti
szerzódés megkötéséľe vonatkozó határidőket jelen határozatró| sző|ő éľtesítés kézhenléte|étő|
kell számítani.

Felelős: Kisfalu Kft ĺigyvezetó igazgatója
}Jatárido: 20|4.áprilisf4.
A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kťt
A lakosság széles körét érintő döntések esetén .javas|ata a kőzzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtíblán honlapon

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság úgy dö'nt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Rĺákóczi tft 75. szétm a|atti, 346o|/o/N30 hrsz-ú, |52 m2 alapterülettĺ, Nívó
Fodrász Szö'vetkezet által bérelt helyiség bérleti szerzódés módosításáva| és a bérleti díj
mérséklésével kapcsolatbaĺ hozott 33/2014. (I. 20.) határozat 2.) pontjáú az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźůő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35/20|3.
(VI. 20.) számú önkormányzati rendelet 14. $ (4) bekezdése alapján az a|átbbiak szerint módosítja:

A bérleti szerződések megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonában áiIő nem lakás
cé|jára szol'gáůó he|yiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) szźlmí Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzati rende|et 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján 1 havi bruttó béľleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, továbbá a 19. $ (3) c) pontja alapjźn közjegyző e|őtt
egyoldalú kötelezettségvál |alási nyi|atkozat a|źútásź./- v ái|a|ja a béľlő.

2.) fenntartja a 33120|4. (I. 20.) hatźrozat l.) pontjában foglaltakat azza|, hogy az onkormźnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljráľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3.



(VI. 20.) sztlmu önkormányzati ľendelet 18. $ (1) bekezdésében foglalt bérleti szerződés
megkötésére vonatkozó hatáľidőket jelen határozatrő| szóló éľtesítés kézhezvéte|étő| kell
számitaní.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2014. źpť'|is24.
A d<jntés végrehajtását végzó szervezeti erység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét éľintő döntések esetén javaslata a közzététę| mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2014. április 8.

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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