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Tisaelt Y źlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. .' Előzmény
Az Ônkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Kiss J. utca |I. szám alatti 3465010lN4I hĺsz-
U,If5 m2 alapterületiĺ, utcai, bejźratűpinceszinti nem lakás célú helyiség.

Az Ingat|aĺ-nyilvántartásban a helyiség vendéglátó egységként szerepel.

A helyiségrę 2OI2. július 5-én kötött az onkormányzatbér|eti szerzodést határozotl időre,2017.
december 3l-ig a Raulino Bt-vęl (székhely: 1035 Budapest, Selmeci u,25. f' 15., cégjegyzékszám:
01-06-7f999, képviselő: Balog Zsuzsanrĺa) szeszmentes vendéglátás (hideg.melegkonyhás termékek
készítése) cé|jára. A Bt. ľészére a helyiség 2012. július 16-án került átadásra.

A Bt. képvise|ője 20|f. november 05-én kérelmet nyujtott be. A helyiségben |évő vizőramérokľe a
Szolgáltatóva| a szerződést nem tudta megkötni mivel a Díjbeszedő Rt-nél a helyiséghęz tarIoző
vízőra szźlma egy fővízmérő szttma, plusz még aházban lévő lakás vízméró szttma, így a Raulino Bt
nevéľe nem lehetett átími a vízőrafogyasztás méľőt, Ezek után derült ki, hogy a gázszo|gźtltatás a

helyiségben nem műkodik, mivel aTársasházban töftént gźnĺezeték felrijítása során a gázszo|gá|tatást
kikapcsolták. A helyiség pinceszinten van így hideg és dohos volt, a felújítási munkálatokat nem
lehetett folytatni, mert a hidegben nem száradtak a falak. A szeptembeń hidegben teljesen ki kellett
fíĺteni a helyiséget a falak sztradása éľdekében. A helyiségnek komoly egészségügyi és tisztasági
szabályoknak kellett megfelelnie az é|elmiszęrek gyźtrtásához, ezért a helyiségben végzett munkálatok
csúszása miatt nem lehetett élelmiszerekkel dolgozni.

A fent leírtak miatt az onkormányzat tulajdonźhan áI|ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadásának fęltételeiľőI szóló 35120|3. (VI. 20.) számú rendelet 47. $ a a|apján a Raulino Bt
részére a bérleti díj előíľása 20|2. augus:ztus 01 . napjźúő|20|f. oktőbeľ 30. napjáig (68.705'- Ft/hó)
tĺiľlésre került.

A Raulino Bt. f014. jaruár 31-én ismét kérelemmel fordult Táľsaságunkhoz, ame|ybeĺ kéri a béľleti
đíjáĺak 5 0 %-os csökkentését.

A kérelemben|eiĄa, hogy a béľleti díjat nem tudja kitermelni, mert a fenti helyiség folyamatosan ázik
a ház csatomájátak szivárgása miatt. A pince többszöľi fęstés és drága falkezęlés ellenére dohos,
penészes, és a helyiség 50 %-át tudják csak használni. A helyiséget melegkonyhai tevékenység céIjára
vették bérbe, azonban a lakók panaszt tettęk a siités-fozéssel járó szagok miatt, mert a szellőztetés az



UtcáÍa történik. Bár a szakhatóságołtól megkapták az engedé|ý, a lakók panasztra ismételt kivizsgálás
tĺjrtént. A kivizsgálás után kötęlęZték aBt-t ana,hogy az elszívást a tetőgeľinc fijlé kell kivezęttętnię.
Mivel ennek költségét - a bérlő á|tal készittetett szakvélemény a|apján l.600.000'- Ft - a Bt. nem
tudja kitemelni, a melegkonyhai tevékenységet megszűntették. Jelenleg csak hidegtźńakat állítanak
össze a helyiségben, a siitéssel-fózéssel járó munkálatokat más cégek végzik el.

Az ismételt ázások miatt fO13. szeptember lf-én az onkormányzati Hźnkezelő Iroda munkatársai a
Társasház közös képviselójével közösen helyszíni szemlét taftottak' A bejárás alkalmával kérték a
képviselőt, hogy vizsgáltassa ki a probléma okát, mivel a vizesedés oka nem a bérleményben húzódó
gépészeti vezetékęk meghibásodása okozza.2013. októbęr 07-én kelt levélben ismételtel jeleńék a
vizesedést a képviselonek. A közös képviselő a Duna-Fix '94 Kft-től 7l5.000,- Ft + 27 oÁ Afa összegű
ajánlatot kapott a meghibásodás kijavítására, azonbanahibátamaínapignem javították ki.

2014. februfu 27-én az onkormźrnyzati Házkeze|o Iľoda munkatársai ismételt helyszíni bejárást
tartottak, amely során megállapítást nyert, hogy a bérlemény oldalfala és merĺryezetvakolata kb. 40 %
feli'i|eten vizes, sa|étromos. A béľleményellenoľzés a|ka|mźlva| tapaszta|ták, hogy a helyiségben
hidegkonyhai tevékenység folyik. A vizesedés ügyében 2014' ápnIis 09-én lęvélben felszólították a
Társasház közös képviselójét a falszigetelési munkák elvégzésére.

A fent leíľt probléma miatt a Bérlővel bérleti díjfizetési kĺjtelezettség felfi'iggesztéséró| sző|ő
megállapodás került aláitásra. A megállapodásban a béľleti díj fizetési kötelęzettség2013. szeptember
01. napjától, a helyiség ázását okozó gépészeti vezetékek meghíbásodásának elhárításáig, de
maximum 2014. május 31. napjáig felfüggesztetésľe keľült a Rendelet 15. $ (1) bękezdése alapján. Ä
fenti idótar1am a|att a bérlemény után a szemétszá!|itási díjat és a viz-csatorna d.íjat köteles a Bérlő
ťlzetli, amelynek ĺisszege f0I4. évbeĺ2.081,- Ft+ Afalhó' valamint f0.3f5,- Ft + Afa/hó.

II. Beteľjesztés ĺndoka

A bérleti díj alacsonyabb összegen történő megáIlapítása és a bérleti szerződés módosítása bérbeadói
döntést igényel' amely döntés meghozata|ára a Tisĺelt Bizottság jogosult.

ilI. Tényríllási adatok

Az ltcai pinceszinti helyiségre a Gľifton Pľoperty Kft, f)If , május 25-énkészitett, majd 2014. június
4-én aktualizá|t értékbęcslése a|apján a foľgalmi érték 12.500.000'- Ft' A bérleti díj megállapitása a
ĺyilvtntartási éľték 700%o-áĺ számolva a helyiségben végezní kívánt tevékenység figyelembe
vételével, a nyilvántartásí érték 6 Yo-a, azaz 62.500'- F't/hó * Afa.

Jelenlegi bérleti díj eloírás: 68.705,- Ft/hó + Áfa + kozüzemi- és ktilönszolgáltatási díjak'

Yizőĺás helyiség közös költség összege: 9.066'- Ft/hó'

Nyilvántaľtásunk szerint a Budapest VIII., Kiss J. u. 11. száma|atti (hľsz.: 34650lN4I) béľleményre a
2014. május 31-i adatok szerint lejárt eseđékességű tartozása nem áll fenn. A béľlő 535.145,- Ft
tartozásárarészlętťlzęÍési megállapodást kötött, melyet rendben teljesít.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a béľlő kéľelmének elfogadását, mivel a bíľósági gyakoľlat a|apján valószíntĺsíthetően a
teljes helyiségľe törlésľe kerülne a bérleti díj, így előnyös az onkoľmányzat számźra, ha elfogadja a
bér|ő ajttn|atát, aki a bérleti dij 50%-át hajlandó a köľülmények ellenére megfizetni. Ha visszaađná a
helyiséget, azt je|et állapotában nęm lęhetne újra kiadni, mert rendeltetésszeľrĺ hasznźiatra
alkalmatlan.

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiséget bérlo Raulino Bt bérleti szerződésének módosítását és a
bérleti díjának 2014. június 01. napjától 34.353,- Ft/hó + Áfa bérteti + közüzęmi és ktilönszolgá|tatási
díjak összegen történő megállapítását, a helyisé g ázását okoző gépészeti vezetékek meghibásodásának
e|háľításáig. A hiba e|hárítását kĺjvető hónap elso napjától a bérleti díja visszaemelésľe keľĺ'il 68.705,-
Ft + Afa + infláció összęsen.



Azért javasoljuk a béľleti díj nettó 34,353,- Ft/hó osszegen történő megállapítását, mivel véleményünk
szęrint ez az osszeg még elfogadható lerure a Raulino Bt számára, és továbbra is béľelné a pinceszinten
lévo helyiséget.

A bizottsági döntés és aszerződés módosítást k<jvetően aTársashtzon követeljük az onkormányzat
kieső bérleti díj bevételét.

v. A döntés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség béľleti díjának alacsonyabb összegen történő megállapítását, tekintęttel
ana, hogy a helyiség haszná|aÍ'ának folytonos sága az onkormány zat számára bevételi foĺĺást j elent,
fedezi a ktjzös költség fizetési kötelezettséget és plusz jövędęlmet is teľmel.

Amerrnyiben a helyíség visszavételre keriilne az onkormáĺyzatot közös költség fizetési kötelezettség
teľheli. Tapaszta|ataink szerint je|enleg pinceszinti helyiségľe nincs érdeklődés akkor' sem ha az
foľgalmas útnál helyezkedik el. Amennyiben a béľlő visszaadja a helyiséget, a helyiség állapota romlik
és a későbbi bérbeadása kétségessé válik ajelenIegi gazdaságíhe|yzetet f,rgyelembe véve.

Amennyiben a Bizottság helyt ad a bérlo kéľelmének, |2 hőnap a|att 4lf.ff4,- Ft-tal csökken az
tnkormányzat bér|eti díj bevétele, azonban a kéľelem elutasítása esetén, ha a béľlő visszaadja a

helyiséget, havi 9 '066,- Ft közös költség kiadása keletkezik a helyiség újbóli bérbeadásáig.

A kéľelem engedélyezésével egy régőta a kerületben működo és jól fizető béľlő taľtható meg, új
bérbeadás esetén azonban a leendő béľlo fizetési készsége és hajlandósága kétséges.

Ahatározati javaslat elfogadása a20I4, évrę tęrvęzett bérleti díj bevételt csĺikkenti.

A bérleti szerződés módosítása pénzijgyi fedezetet nem igényel

vI. Jogszabá|ýkiiľnyezetismeľtetése

A béľbeadóí jogok gyakoľlását az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gźiő
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáľos
Önkormányzati rendelet (továbbiakban RendeleĐ 2. $ (l) bekezdése alapján a Képviselő-tęstület. - a
Rendeletben meghatározott feladat- és hatásk<jr megosztás szerint _ <inkormányzatibérbeađói döntésre
a Y ttr o s gazdálkodási és P énzti gyí B izotts ágát jo go s ítj a fel.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) szźlmll határozatźnak 7. poĺtja értelmében a helyiségbéľ
alapjtli' a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izźút beköltözhető
forgalmi érték szolgál. A 8. pont alapján helyiségben végeznikivánt tevékenység figyelembe vételével
tĺirténik a bérleti dij meghatározása, amely a|apján a szęszmęntes vendéglátás tevékenységhez tartoző
szorző 6 oÁ.

A képviselő-testtileti határozat 31. pontja értelmében' ha a béľleti mér1ékéről és megfizetésének
ütemezésérol, vagy bármilyen más bérleti díjat éľintő kéľdésben béľbeadói dĺjntésre van sztikség a
béľbęadássa| megbizott vagyonkeze|ő szervezet javas|atára az Önkormányzat Tu|ajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága j ogosult dönteni

A Polgári Törvényk<inyv 6:33f. $ (1) bekezdése szeńnt a bérbeadó szavato| azérI,hogy a bérelt dolog
a béľlet egész tartama a|att szerződésszerű használatľa alkalmas, és megfe|el a szerzodés előírásainak.
Erľe a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabáIyait azza| az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a béľlót az e|áI|ás helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet. A Ptk.
6:157. $ (1)-(2) bekezdésének ľendelkezése szeľint a bérlő a béľbeadótól' ha a helyiség
rendeltetéss zerúen nem használható, kéľheti a bérlęti dij leszźi|ítását.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedien.

Határozatijavaslat



.év. (...hó....nap). számú Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

I.) hozzóidrul Raulino Bt részéte az á|ta|a bérelt, Budapest VIII., KÍss J. u. 11. szám alatti
34650lN4I hľsz-ú, 125m2 alapterületű utcai, pince szinti, nem lakás célú üzlethelyiség
vonatkozásában a béľleti szerződés módosításához, és a bérleti díi 2OI4. jrinius 01. napjától
34.353,. Ft/hó + ,ifa + közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen történő megá,||apítášához
a helyiség ,ázását okoz<ĺ gépészeti vezetékek meghibásodásának eIhfuítasáig. A hiba elhárítását
követő hónap első napjától a bérleti díja visszaemelésre kerül 68.705,- Ft + Áfa + infláció +
közüzemi- és ktilon szolgáltatási díjak összegen.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonáhaĺ á||ó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35lfoI3. (vI. 20.) számí Budapest
Józsefvárosi tnkormányzati rendelet 19. $ (3) d) pontja a|apján amźr befizetett óvadék a jôlen
határozat szerinti 3 havi bérleti díjnak megfelelo összegre feltöltésre kerüljön abér\ő áita|.

3,) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ó 35/2013. (VI. f0.) számĹl Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 19. $
(3) c) pontja alapján a bér|ő koteles a béľleti szerződést kozjegyző előtt tett egyoldalú
k<itelezettségvállaló nyilatkozattal kiegészíteni.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. június 30.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő d<ĺntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt

Budapest, 2014. június l1.

hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

I**;ä.
llgyvezető igazgatő

KÉszÍľerľe: KIsr.łĺ-uKrľ
LBÍRľł: KugÁNra-BERGHAMMERPETRAREFERENs Ż^.--

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉN

Jocr KoNrnoll:

N,TEGYZ:O
B BľBnĺeszľÉsRE ALKAL\ĺAs :

/---\ \ \( .ťłul-- \
. 

" RlvĺÁNEDINA
TEGYZO

JóvÁrĺ,ą'cyťe:

I BIZoTTSÁG ELNoKE


