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I. Előzmények

Az onkormányzat bilajdonźń képezó, Budapest VIII. keľiilet, Kun utca 12. szám
34742/0lN6 hrsz.Ú, 48m2 alapterületű, és a 34742l0lV7 |lrsz-í, 12m2 alapterületű utcai
bejáratű, ťoldszinti helyiségek (az előtét összenyitásáva| egy üzlethelýség) a Budapest VIII.
keľület, Kun utca 12. szźĺm a|att ta|á|hatóak. Az összesen 60 m. alapteriiletű helýségek
bérlője az Nívó Fodrász Szövetkezet (székhely: 1088 Budapest, Horváth M. tér 5.
cég1egyzékszám.. 01-02-050909, képviseli: Mérész Balázsné) az 1986. októbeľ l-én
hatźrozat|an ideig tartó időtartamra kötött, és 1998. július zz-énjogutódlás miatt módosításra
került bérlęti szętződés éľtelmében. A Nívó Fodrász Szövetkezet a helýségęt fodrászat céljáta
haszĺáIja. óvadék fizetés és feltciltés a szerzodéskĺjtéskor nem tcĺľtént. A két helýségre egy
đarab bérleti szerzőđés kęrült megkötésre, a bérleti díj egyben lett megállapítva.

A helýségek az ingatlan-nýlvántartásban egyéb helýség megnevezéssel szerepelnek.

A Nívó Fodrász Szĺivetkezęt kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, amelyben a bérleti díj
végleges csökkentését kéń. Leírása a|apjźtn anęhéz gazdasági helyzetben ilyen magas béľleti
díjak mellett nęm lesz képes továbbra is tizemeltetni a vállalkozását.2012. június 30-tn az
egylk iz|etét már visszaadni kényszeri|t, tekintve, hogy a cég tevékenysége fodrászat,
kozmetika' a kĺirnyék lakossága azonban elszegényeđett, ezért a vendégköľĹik jelentősen
csökkent. A Szövetkezet egyre nehezebben birja a növekvő k<iltségek miatt fenntaftani magát.
Mivel az az|etet nem szeretné bezámi és a helýséget visszaadni, ezért kén a bérleti díj
mérséklését, és figyelembe venni, hogy a bérleti đíjat mindig rendben ťlzette.

Amennyiben kedvezőtlen döntés születik, újabb helyiséget lesz kénytelen visszaadni, mint
ahogy az a Szovetkezet álta| fenntartott Budapest VIII., Lujza u. 16. szěm a|atti helýséggel
maľ megtörtént.

A bérlő a helýséget folyamatosan karban tartsa.
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A benyújtott iratok a|apján megá||apíthatő,
2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés

kérelmező a nemzeti vagyonról szóló
szerint źń|źLthatő szęrv ezetnek minősül.

hogy a
1. pontja



il. A beteľjesztés ĺndoka

A bérleti díj felülvizsgálata bérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozatalźra aTiszteIt
Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok

Jelenlegi bérleti díj eloírás a két albetétre: 85.982'- Ft/hó + Áfa ł szemétszállításĺ díj.

Az onkormányzat á|ta| ťĺzetett közös költség (34742l0lN6 vizőtts):8.130,- Ft/hó.

Az onkormányzat źita|fizetett köz<js költség (3474210lN7 vízőranélküli): 4.500,- Ft/hó

Nýlvántartásunk szeľint a bérlőnek 2014. februáľ 28-ig nincs bérleti dij tartozása.

A Bu$apest VIII. keľület, Kun utca 12. szám a|atti (34742|0lN6 és a34742l0lN7 hľsz-ú),
60 m, alapterülettĺ nem lakás célú helyiségek a Grifton Property Kft ákal 20L4. február 10-én

készített lngatlanforgalmi Szakvélemény szeľinti forgalmi értéke: 13.400.000,- Ft. A helýség
bérleti díja a forgalmi érték 100 Yo.áĺak figyelembevételével, helyiségbeĺ végezni kívánt
tevékenységhez tartozó (lakossági kisipari szolgźůtatás) 6 %-os szorzőval számított nettó
bérleti díj 67.000,. Ft/hó + Áfa.

Iv. A dtintés tartalmának részletes ismertetése

Javasoljuk a fęnti helyiséget bérlő Nívó Fodľász Szijvetkezet béľleti szerződésének
módosítását a béľleti díj 67.000,- Ft/hó + Áfa összegen töľténő megźi|apításźú.

Javasoljuk az ővađékmegfizetésének kikötését, mivel óvadék fizetésre eddig még nem került
sor. A Szĺjvętkezet és jogelődje évtizedek óta bérlő a keľületben' A bérleti szerzodés
korszeľútlen, a módosítással az onkoľmtĺnyzat számára kedvezobb béľleti jogviszony jöhet
|étre, az onkormányzat érdekét pedig továbbra is az szolgáIja, hogy megtaľtsa a ľendszeresen
és pontosan ťtzętő bérlőket.

Fentiek a|apjźnjavasoljuk a bérleti szerződés módosítását a bérleti díj tekintetében, mivel a

bérLő á|ta|jelenleg ťlzetett bérleti dij 28 %-kaI meghaladja a számitott bérleti díjat. A bér|ő 28
éve folyamatosan üzemeltetik az iz|etet, és a nęhéz gazđaságí he|yzet ellenére béľleti díj
elmaradásuk nem volt, afizętési k<jtelezettségeit rendben, idoben teljesítik.

V. A dtintés célja, pénzůigyi hatása

Amennyiben aBizottsźą helý ad a bérlő kérelmének 2014-beĺ 151.856,- Ft-tal csökkęn az
onkoľmanyzat bérlęti díj bevétele, azoĺbana kéľelem elutasítása esetén, ha abér|o visszaadja
a helýségeket havi 12.630,- Ft közös költség kiadása keletkezik a helýségek újbóli
bérbeadásáig.

A kéľelem engedé|yezésével egy régőta a keriiletben múködő és jól flrzető bérlő tatható meg,
új bérbeadás ęsetén azoĺban a leendő bérlő fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Ahattrozati javaslat elfogadása a20|4. évi bérleti díj bevételt csökkenti.

A bérleti szerződés móđosítása pénzugyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi ktirnyezet ĺsmertetése

A béľbeadói jogok gyakor|ásät az Onkormányzat tulajdonában álló nęm lakás céljára szolgźiő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) sztlmu ĺinkoľmányzati ręndę|ęt
2. $ (1) bekezdése alapjźtn a Képviselő-testtilet - a rendeletben meghatátozott feladaĹ és

hatásköľ megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és

P énzugý Bizottságźi j o gosítj a fel.



A248/2013. (VI. 19.) szźLmíKépviselő-testületi hatálrozatVll. fejezet 31. pontja éľtelmében a
béľleti díj méľtékéľől, a béľleti dijat éľintő kérdésben az onkormányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j o gokat gyakoľló szeľvezete d<int.

A Képviselő-testtileti hatźnozat 7. pontja a|apján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen hatarozat és a Képviselő-testület más hatarozata szetint akfr,n|izá|t bekcjltözhető
forgalmi éľtéke szolgál. A Képviselő-testiileti hattrozat 8. a.) pontja éľtelmében, a
helyiségben végezni kívant tevékenység frgyelembevételével töľténik a bérleti díj
meghatźrozása. A bérleti díj megá||apitásźtná| a lakossági szo|gáltatás fodraszat
tevékenységhez 6 oÁ-os' szorzót kell alkalmazni'

A Képviselő-testiileti hatétrozat |9. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet
javas|atára az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizoÍtsága döntése
alapjan a bérbeadói hozzźtjźltulásľa vagy a szerzodés módosítĺísara _ beleértve a béľleti díj
feltilvizsgálatát is _ irányuló bérlői kéľelem esetén, külĺjnösen, ha a kérelem a kérelem
indokaként előadják, hogy a bérleti díj összege nagy terhetró avźůIa|koztĺsra, a7-|7. pontban
foglalt szabályoktól el lehet térni, és az egyébként igénylendő béľleti díjnál legfeljebb 50 %-
kal alacsonyabb összegii bérleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a bérleti díj emelésétől el
lehet tekinteni _ az alábbi köľülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szeruődés szeľint ťĺzetendo bérleti díj ĺisszege legalább 15 %-ka| megha|adja a 7 .

és 8. alapjĺán számított béľleti díj méľtékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hőnapja fennáll, ideéľtve aŻĺ is, ha a bérlő jogutódlással

szerzett bérleti j ogot, és
c) a bérlő ťtzetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányába.

A Rendelet 19.$ (3) bekezdés d) pontja éľtelmében a bérleti szerzőđés módosításakoľ a
bérlőnek vállalnia kell, hogy kiegészíti az ővađék összegét a 14. $ (2)bekezdés szeľint. A |4.

$ (2) bekezdés alapjan a béľlő a bérleti szerzÍĺdés megkĺitését mege|ózően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, azoĺbarl
a (4) bekezdés a|apján a hatáskörrel rendelkezó bizottság jogosult az ővadék összegének
mérséklésérę' vagy elengedésére.

A béľlő a Rendelet 17. $ (4) és a 19. $ (3) bekezdése c) pontjában foglaltak alapjźn a
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatalźńrására kötelezett.

Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csökkentésével és a
béľleti szetződés módosíüísával kapcsolatos döntését meghozni szíveskeđjen.

Határozati javaslat

..év. (...hó.'..nap)' számilVĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságihatározat:

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy:

I.) hozzdiórul a Budapest VIII. keľĹilet, Kun utca 12. szőtm a|attí 34742/0lN6 és a
34742lolN7 hľsz-ú, összesen 60 fiŕ alapterĹileĺi, (u előtér egybenyitásával egy
tizlethelyiség) utcai bejrĺľatu, füldszinti, ĺinkormányzati fulajdonú nem lakás célú
helyiségeket bérlő Nívó Fodrász Szövetkezetrészéte a bérleti szerzőđés módosításahoz, és
a béľleti díj'ínak 2OI4. május |. ĺapjátőt 67.000,- Ft/ľró + Äfa + közĹizemi díj összegen
töľténő me gál lapít ásźiloz.

2.) abérlieti szerződés megktitésének feltétele, hogy az Önkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35/20|3. (vI. 20.)



számí Buđapest Józsefuárosi onkoľmányzati renđelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja,

valamint a |4. $ (4) bekezdése alapjtn 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, továbbá a 19. $ (3) bekezdése c) pontja a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú
kĺj tel ez etts é gv áll al ási ný l atko z at aläir ását v źl|a|j a a béľlő

Felelos: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. áryn|is24.
A döntés végrehajtásźtvégzó szervęzeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététę| mődjtľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. április 10.
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