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Tiszelt Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Előzmények

Az onkormźnyzat tulajdoruĺt képezi a Budapest VIil. keľüIet, Rákĺíczĺ út 53. szźtm alattí
34640t0tV1 hľsz.ri, 41 m2 alapteruleĺĺ, és a 34640t0tV2 hľsz.ú, 4| m2 alaptertilettĺ bérleti
szetzoďés szeľ^int egybe nyitott, az a|apítő okiľat rujza alapjźn mrĺszakilag két kĹilĺjnálló helyiség,
összesen 82 m'alapteľĹilettĺ utcai bejrĺratu, ftildszinti nem lakás célú helyiség.

A helyiség ek az ingatlan-nyilvríntaľtásban üzletként szeľepelnek.

A helyiségeket a Nívó Fantánia Fodrász Szcivetkezet és az Extra Siker 9000 Kereskedelmi Bt.
bérelte az |998. december 15-én kelt határozatlan idejtĺ bérleti szerzodés alapjan. A bérleti
szerződés 200I. maľcius 23-aÍL módosításľa keľiilt, és Sfuköziné Podmanicil<y ľ/.ána a haľmadik
bérlőtĺárssá vá|t. A szerződés 2001. szeptember 26-aÍI a bérlőtáľs váitozása miatt ismét módosításra
került, azBxtra Sikeľ 9000 Kereskedelmi Bt. helyett abér|ó, a Kerim-Change SzolgáItatő Kft. lett.
óvadékfizetés a szeruodéskĺjtéskor' illetve a módosítások alkalmával nem töľtént. A helyiségeket a
bérlők fodrászat-kozmetika, és keľeskedelmi tevékenység céIjárahaszná|ják.

A béľlőtaľsak a bérleti díj cstlkkentését kérték, amelyet aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
II55|20I3. (x. 21.) hatfuozataa|apjanelfogađott, azoĺbanaszeruođésmódosítást a béľlőtaľsak nem
futźkalrá, mivelegymást sem telefonon' Sem más csatomán nem tudtak elérni.

A Nívó FarÍźľ,ia Fodľász Szövetkezet (székhely: 1088 Budapest, Rĺkóczi rit 53., cégegyzékszám:
0I-02-05|283, képviseli: Sáľköziné Podmaniczky Maĺia elnĺik, igazgatősági tag), Sĺáľköziné
Podmaniczky Mária és a Kerim-Change Szolgźtltatő Kft. (székhely: 1088 Budapest, Rfüóczi út 53.,
cégjegyzék szźĺrl:0I-09-699602, képviseli: Kattan Ahmad ügyvezető) közĺls kéľelemmel fordultak
a Kisfalu Kft-hez, amelyben kéľték, hogy a béľlőtĺĺľsi jogviszony megszĹintetésre keľüljön.

A Nívó FarÍázia Fodrász Szovetkezet és Sark<jziné Podmaniczky llĺ4ána bérlőtrĺľsak kéľték tovźtbbá,
hogy az Önkoľmanyzat járuljon hozzá a bérleti díj csökkentéséhez a korábbi kérelmfüben
me gfo galm azottak szeľint.

A Vríľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 57l20I4. (I. 27.) hatélrozata alapjan elfogadta a
béľlemény szétváIasztását oly módon, hogy a két helyiség cinállóan keľĹiljon bérbeadásra. A
Budapesi VIII. kerületo Rákóczi űlt 53. szám a|atti 34640|0tN1 hľsz.ú, 41m2 alapteriiletű
helyiség béľlőjének a Keľim-Change Kft-t, a 34640t0tV2 hrsz-ú, 4| m2 alapterületű bérlőjének
bérlőt'íľSi jogviszonyban a Nívó Farúázia Fodľász Szövetkezetet és Sĺĺľkoziné Podmaniczky Máriát



ismeľte el' azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerzodés módosítás mindkét helyiség esetében
jogszabá|yszeľűen, és a hatĺáľozatban foglalt feltételek teljestilésével létrejĺljjön.

Feltételül jelölte meg, hogy a béľleti szerződések a jelenleg hatalyos szeruőđési feltételekkel
kiegészítésre kerüljenek, továbbá, hogy a helyiségek múszaki és közmií leváIasztását abérlőtátsak
saját költségĹikľe kĺitelesek elvégezłi, és azt a bérleti szeruódés megkötésétő| szźtmitott 30 napon
beltilaközmiĺszolgá|tatőkkallétesítettkozmuszerződésekkelígazoljzk.

A34640t0tN1|lrsz-íhelyiség béľleti đíjaahatźrozata|apjźn80.721,. F't/hó + Lfa+ közĹizemi- és
kĹilönszolgźlltatási díjak ĺisszegen, míg a 34640l0lV2 llrsz-u, helyiség béľleti díja kedvezményes
42.500,. Ft/hó + ĺĺa béľleti + konlzemi- és külön szo|gáItatási díjak ĺisszegen keľült
megállapításra.

A hatérozattől szóló értesítés kézhezvételét k<ivetően az egykori bérlőtársak folyamatosan rijabb
kérelmeket nyúj tottak be.

A Kerim Change Szolgáltató Kft. kéľi, hogy a YźrosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság 57l20I4.
(I. 27.) hatźrozatát módosítani szíveskedjen,. és a 34640l0lV1 hĺsz-ú helyiségre megállapított
bérleti díj csökkentését kéri 42.500,. F.t/hó + Afa összegľe. Kérelmében leírja, hogy a hatźttozatban
megállapított bérleti díjat a rossz gazďasáąí he|yzet miatt nem tudja kiteľmelni. Az itz|etet saját
költségén felújította, de két éve zźlrvataľt. Ujra kívánja indítani tevékenységét, amelyľe akkor nyílik
lehetősége, ha a bérleti díjának összege csĺjkkentésľe keriil. A Keľim Change Szolgáltató Kft. és a
Nívĺĺ ľ'antázĺa Fodľász Sztivetkezet kéri továbbá bér|őtársi jogviszony létesítését a helyiség
tekintetében.

Sárkiizĺné Podmanĺczky Máľia és a Nívĺí Fantázia tr'odľász Szövetkezet kéľi, hogy a
Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 5,7120|4. (I. 27.) hatźrozatábarl a 34640l0lV2 hĺsz-ú
helyiségre megállapított 42.500,- F.t/hó + Afa ĺisszegű bérlęti díjat a hatáĺozat meghozatalĺĺnak
időpontj ától éľvényesíthessék.

A benffitott iratok a|apjtn megállapítható, hogy akére|mezők a nemzeti vagyonĺól szóló 20||. évi
CXCM. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|źthatő szervezetnek minősiilnek.

il. A beteľjesztés indoka

A bérleti szerzóđés módosítása béľbeadói dcintést igényel, amely indokolja a jelen előterjesĺést.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi bérleti díj előírás: |58.742,. Ft/hó + Áfa ł szemétszál|ítási díj.

Az onkorm źny zat á|taL fizetett közci s kö ltsé g (vízórás) : 1 9. 04 0,. Ft/h ó.

Nyilvántaľtásunk szeľint a bérlőtarsaknakz}I4.június 30-ig nincs fennálló béľleti díj tĺľtozása,

A Nívó Fantázia Fodľász Szövetkezetnek összesen további 2 db bérleménye van a keľiiletben
(Népszínhĺĺz u. 16, Rfüóczi ifi25.), amelyekre zlI4.június 30-ig 1.104,- Ft bérleti díj tartozasa van.

A Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 53. szám a\atti (34640t0tV1 hľsz-ú), 4| ftł alapteľĹilehĺ
nem lakás célú helyiség a Grifton Propeľty Kft által 2013. október 4-énkészített és 20|4. június 2-
aÍI ak<fia|izá|t lngatlanforgalmi Szakvélemény szerinti forgalmi értéke: 8.200.000,- Ft. Az
onkoľmrínyzat tulajdonában áIIő nem lakás céIjáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről
sző|ó 35l2O13. (VI. 20.) szantBudapest Józsefuĺĺĺos onkoľmĺínyzatirenđe|etet, illetve a24812013.
(W. I9.) számú Képviselő-testiileti hatźrozat a|apján a a helyiségben végzett keľeskedelem
tevékenysé gllez tartoző 8 %-kal szźtmitott bérleti díja 54.667 ,- Ftthő + Lfa.

A Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 53. szźĺm a|atti (34640I0tN2 hĺsz-ú), 4t fiŕ alapterĹilehĺ
nem lakás célú helyiség a Gľifton Property Kft által 2013. ápńlis 30-aÍL készített és ZlI4.június 2-
an aktua|izá|t lngaĹlanforgalmi Szakvélemény szerinti foľgalmi éľtéke: 8.500.000,- Ft. Az
onkormanyzat tulajdonában áIIő nem lakás céIjaru szo|gétlő helyiségek bérbeadásrínak feltételeiről
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szőIő 3512013. (VL f0.) számtBudapest Józsefuaľos onkormĺĺnyzati rendeletet, illetve a248l2OI3.
(VI. 19.) szźmlí Képviselő-testÍ.ileti hatfuozat a|apjan a helyiségben végzett fodrászat-kozmetika
tevékenységheztartoző 6%-ka| szźtmitottbérleti díja 42.500.. Ft/hó + Áfa.

A két helvĺség számított béľleti díia iisszesen: 97.167.. Ft/hó + Áfa.

Az opten Cégtat tanúsága szerint atfusaság ellen végrehajtásĹ, csőd- és felszĺĺmolási eljaľás nincs
folyamatban.

A Kerim-Change Szolgáltató Kft. gazdálkođási adatu az opten cégnyilvlántartásból nem
ismerhetők meg, viszont felszólításunkľa a 2011. és 20|2. évi beszámolót Tarsaságunkhoz
benyújtotta.

Iv. A diintés tartalmának részletes ismertetése

Javasoljuk a fenti helyiségek vonatkozásában a 5712014. (I.27.) száműhatźtrozat módosítását az
alábbiak szeľint.

Javasoljuk a 34640l0lU1 hľsz-ú helyiség fenti helyiség vonatkozásźhan a bérlőtarsi jogviszony
létesítését a Kerim Change Szolgáltató Kft. és a Nívó Fantázia Fodrász Szö'vetkezet részéte.

Nem javasoljuk a bérleti díj alacsonyabb ĺisszegęn töľténő megá|Iapítását a 34640l0lV| hľsz.ú
helyiség tękintetében, mivel a béľlőtaľsi jogviszony létesítésével a helyiség bérleti đíja kétfelé
oszlik, íw u alacsonyabb összeg megfizetése mindkét fél részéľől valószínúsíthető.

Nem javasoljuk a 34640l0lU2 hľsz-ú helyiség vonatkozásában a Nívó FarÍazía Fodrász
Szövetkezet és Sĺĺľkciziné Podmanlczky Mĺĺria bérlőtarsak ľészéte az 57120|4. (I.27.) szán,Ú
hatźnozatában megállapított 42.500,. Ft + ĺĺalrc bérleti díj összeget a határozat meghozatalźnak
időpontjától visszamenőleg érvényesíteni, tekintette| aĺra, hogy mivel visszamenőleges hatállyal
kellene egyoldalú kötelezettségvźila|ást tenniiik, kétséges, hogy a kóĄegyző elkészítené-e az
okiľatot.

v. A dtintés céljao pénziiryi hatása

A kérelem engedélyezésével régőta a keľĹiletben múködő és jól fizető bérlők taľthatóak meg. A
kérelem elutasítása esetén, haabérlo visszaadja a helyiséget havi 19.040,- Ft közös költség kiadása
keletkezik a helyiség újbóli béľbeadásáig, illetve a helyiségek műszaki á||apota folyamatosan
romlik.

A hatfuozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a az oĺlkotmányzat 20|4. évi bérleti díj
eIőirźnyzatźi.

A bérleti szerzőđés módosítása pénnlgyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kłiľnyezet ĺsmeľtetése

A bérbeađói jogok gyakorlását az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljaľa szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźlmĹĺ ĺinkoľmiínyzati rendelet 2. $
(1) bekezdése alapján a Képviselő-testĹilet _ a rendeletben meghatźtrozott feladat- és hatásk<ir
megosztás szerint önkormányzati bérbeadói döntésľe a Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi
Bizottságát j o go sítj a fel.

A 248/2013. (u. 19.) szĺĺmú Képviselő-testÍ'ileti hatáĺozat VII. fejezet 31. pontja éľtelmében a
bérleti díj méľtékétoI, a bérleti díjat érintő kérdésben az onkormźnyzat TulajdonosilBérbeadói
jogokat gyakorló szervezete dĺjnt.

A Rendelet 7. $ (2) bekezdése értelmében, ha az (I) bekezdést nem kell a|ka|mazn" a helyiséget
versenyeztetés nélkiil lehet béľbe adni. A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjánúj bérbeadás esetén a
helyiség béľleti đíjának méľtékéről a bér|ó |<lváLasztása soľłĺn kell megállapodni. A hatáskönel



rendelkező bizottság a bérbeadói dĺintés meghozatalakoľ a képviselő-testĹileti hatfuozatban
foglďtaktól csak akkor térhet el, ha akére|mező béľleti díj ajánlatot tett.

A Képviselő-testĹileti határozat 7. pontja a|apján a helyiségbér aIapjűl| a helyiségeknek a jelen
hatÁĺozat és a Képviselő-testĹilet más hatáľozata szerint aktłalizátlt beköltözhető forgalmi értéke
szolgáI. A Képviselő-testĹileti hattlrozat 8. a.) pontja értelmében, a helyiségben végezn k'tvźnt
tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatźtrozása, A bérleti díj megállapítźsźná|
a lakossági szo|gźůtatás fodľászat tevékenységhez 6 Yo-os, mig a kereskedelmi tevékenységnél 8 %-
os szorzót kell alkalmazni.

A Képviselő-testiileti hattrozat 5. p. pontja a|apján, amennyiben a helyiségben több féle
tevékenységet végeznek, a bérleti díj megál|apításanźi a^.kel| ťrgyelembe venni, amelyik a|apjźn
magasabb béľleti díj kérhető.

A Képviselő-testiileti hatfuozat 19. pontja a|apjźn abérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szewezet
javaslatáľa az onkoľmtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján a
bérbeadói hozzájárulásra vagy a szerzőďés módosításaľa _ beleértve a bérleti díj feliilvizsgálatát is _
iranyuló bérlői kérelem esetén, külĺjnĺjsen, ha a kérelem a kérelem indokaként előadjrík, hogy a
bérleti díj összege nagy terhet tő aváI|a|kozásra, a7-l7. pontban foglalt szabályoktól el lehet témi,
és az egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %-kal alacsonyabb ĺlsszegű bérleti díjľól is
meg lehet állapodni _ vagy a béľleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi köľĹilmények
fennállása esetén:
a) a bérleti szerződés szerint fizetęĺdő bérleti díj összege legalább 15 %-kal meghaladja a 7. és 8.

a|apj an szálmított bérleti díj méľtékét
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll' ideéľtve azt is, ha a bérlő jogutódlássď

szerzętt bérleti j ogot, és
c) a béľlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeađó irányźlba,

Fentiek a\apjźłn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy kéľelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szźmíYáĺosgazdźt|kodási és Pénzügyi Bizottságíhatźrozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) módosítja az 571201'4. (I.27 .) szźlmíshatározatźnak 1.) pontját a következők szerint: hoz'zájára|
a Budapest vI!T. keriilet, Rakóczi út 53. szán aLattí 34640l0lV1 és a 34640l0l/J2 hľsz-ú,
összesen 82 flŕ alapteľülettĺ, utcai bejtnatls, ftildszinti nem lakás célú helyiség bérleti
szerzőđésének módositásához oly módon, hogy a két helyiség önállóan kerülj<ln bérbeadáshoz.
A Budapest VIil. keľület, Rákóczi rĺt 53. szźlm alatti 34640l0lÁJ1 hľsz.ú, 4| m" alapterületti
helyiség bérlőjének bérlőtaľsi jogviszonyban a Kerim-Change Kft-t és a Nívó Fantźnia Fodrász
Szö,vetkezetet, a34640ĺ0|N2 hľsz.rĺ, 4| m2 alapteriilehí bérlőjének bérlőüáľsi jogviszonyban a
Nívó Fantazia Fodrász Szövetkezetet és Sáľkĺiziné Podmanczky}ldariát ismeri el.

2.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľület, Rákóczĺ út 53. szálmalatti34640l0lÁJl. hľsz-ú,
4| m, alapteľületĺi nem lakás célú helyiség béľleti díjának alacsonyabb tlsszegen töľténő
megá||apításźlhoz.

3.) nem jáľul hozzá a Budapest vlil. keriilet, Rákĺíczi út 53. szám a|atti 34640l0lU2l.rsz-u,
41fił alapteľülettí nem lakás célú helyiség béľleti díjának visszamenőleges hatállyal tĺiľténő
érvénvesítéséhęz.



4.) egyebekben.fenntart.ia az 5712014. (I. 27.) számu hatátozatban foglaltakat azza|, hogy az
onkormányzat tulajdonában á|Iő nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek béľbeadasanak

feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) szźĺrlu önkoľmanyzatí ręnde|et 18. $ (1) bekezdésében
foglalt bérleti szerzőđés megkötésére vonatkoző hatźnđőket jelen határozatől szóló értesítés

kézhem ételétől kell szźmítari.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatráľidő: 2014.június 30.
A döntés végrehajtásátvégző szewezett egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺiľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjara
nem indokolt hirdetőtáb1án honlapon

Budapest, f014.jú1ius 8.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő

KÉszÍrpľrp : KIsľ.łlu Kr.r.
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