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Tisztelt Y tr o sgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az Önkormáĺyzat tulajđonát képezí a Budapest VI[., 36487l0lNI heIyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII., Kőfaľagó u. 5. szám a|atti, 66 m, alapteľĺiletű, udvaľi bejáratű, pinceszinti nem lakás célú
helyiség, amely az ingat|an-nyi|vántartásban ľaktár besorolású.

Az onkormányzat tulajdonát képezí a Budapest. V[I., 36487lolN2 helyrajzi számon nyílvántartott,
Budapest VIII'' Kőfaragó u. 5. szźtm a|aÍti, II7 m' a|apteľĺilettĺ, utcai bejáratú, ftildszinti nem lakás célú
helyiség'amelyaziĺgat|an-ny1Ivántartásbanétteręmbesorolású.

Bérlójük a Singeľ-Fülemüle Kft a 2000. szeptember 30. napján kötött, majd határidő és jogutódlás miatt
többszörmódosított 2019. decęmber 31 .napjáig szóló határozott idejiĺ bérleti szeľzodések alapján. A béľlő
457 .f00,. Ft + 62.239,- Ft óvadékot ťlzetett.

A helyiségeket vendéglátás és raktáro zás cé|jźrahaszntiják'

A Realteam Társasházkezelő Iľoda tájékoztatása szeľint a Kőfaragó u. 5. Társashźn utcai homlokzat,
kőpárkány, utcai nyílászáró külső festése, udvari homlokzat, |épcsőház, kapualj és kapu, ablakok kĺilső
festéséľę és elektromos vezetékek cseréjéľe 2014. szeptember 25-én vtł||alkozői szerződést kötöttek. Az I.

ütem munká|atai 2014. decęmber 15-ig befejezódtek. Jelenleg a II. ütem munkálatai folynak, melynek
vtlrhatő befejezése 2015. június 30-a.

Singer Viktor 2014. december IZ-én kéľelemmel fordult Társaságunkhoz, ameIyben elísmeľte, hogy az
étterem üzemel, azoĺbaĺ a felújítások sok kellemetlenséggel, kosszaljárnak, ezétI a felujítás idejére 50 %-os
bérleti díj csökkentést kér, mivel a munkálatok a foľgalmának csökkenését eredméĺyezik. A Singer.
Fĺilemüle Kft. könyvelője megküldte Iľodánknak a cég20|4. évi fókönyvi kivonatát. A kimutatások alapján
a bérlő árbevétele f0|4. január 01. - f0I4. szeptember 30. közötti időszakban 2.875.638,- Ftlhő volt, 201-4.

október 0I._2014. decembeľ 3l. közötti időszakban f.094'500,-Ftlh&a csökkent.

Jelenlegi béľleti díj előíľás: 24.5oO,-Ft + 180.000,- Ft + Afalhő, cisszesen: 2O4'5Oo,-Ft.

A 36487\O/NI hĺsz-ú pinceszinti vizótźs helyiség után az onkormányzat közös költségfizetési
kötelezettsége: 1 8.879,- Ft/hó.

A 36487lOlN2 bĺsz-ú ťoldszinti vizőra nélkiili helyiség :uÍán az onkormányzat közös koltségfrzetési
kötelezettsé ge: 46.440,- Ft/hó.

Nyilvántartásunk szerint a Singer és Fülemüle Kft-nek 2015. március 3 1 .ig bérleti díj elmaradása nincs.

A Grifton Propeľty Kft. 2014. februĺár 05-én készített' majd 2015. jaĺuttr 12-éĺ akfila|izá|t értékbecslése
szeľint, a36487l0lNl hĺsz-ú, udvari bejáratú pinceszinti helyiség aktuális forgalmi értéke: 4.900.000,- Ft. A
helyiség bérlęti díja a foľgalmi érték 100 oÁ-ának figyelembevétęlével, az uđvan bejźlratu pinceszinti
helyiségben végzett tevékenységhez tartoző (raktarozás) 6 o/o.os szorzó a|apján a szźlmítotI' nettó béľleti díj
összeg: 24500,-Ft.



A Grifton Property Kft. 2014. február 05-én készített, majd 2015. január I2-én aktlalizá|t értékbecslése
szerint a36487l0lN2hrsz-,l, utcai bejáratu, fijldszinti helyiség aktuális forgalmi éľtéke: 24.800.000'- Ft. A
helyiség bérleti díja a forgalmi érték I00 %o-ának ťrgyelembevételével, a helyiségbenvégzett tevékenységhez
tartozó (vendéglátás) 12 %-os szorzó a|apjáĺaszámítottnettó béľleti díj összeg: 248.000,- Ft/hó'

A helyíség bérleti díja a Városgazdá|kodásí és Pénzügyi Bizottság 33Ilf0I4. (III.24.) száműhatározatźpal
kertilt megállapításra.

A jelenleg folyamatban lévő építési munkák a miĺemlék épületen bekövetkezett károsodás miatt szükségesek.
Korábban egy kő épületdísz leesett a homlokzatról, ami további balesetveszélyeket hordozott magában. A
hosszadalmas míĺemléki engedéIyezési e|járást követően lehetőség nyílt az épület homlokzatának
helyreállításáta. Atársasházban az onkormányzat 53,5 % tulajdoni hányada van.

Nem javasoljuk a bérleti díj 50 %-ka| tĺjrténő mérséklését

Javasoljuk a fijldszinti,36487l0lV2 brsz-tl helyiség esetében a bérlęti dij f0oÁ-ka|, 180.000,- Ft-ról
144.000,- Ft-ra töľténő mérséklését 2015. május 1. napjától 2015. júníus 30-ig, a bérlőnek atttrsashtz éilta|

végzett munkák miatti bevétel kiesésľe tekintettęl. A kérelem esetében a forgalmi adatok pontosítása miatt
több alkalommalkéľtünk felvilágosítást, ezért annak korábban történő tárgya|ásttra nem volt lehetőség.

Araktározásra használt pincei 36487l0lNI hrsz-ú helyiség tekintetében pedig a házfellljitźsa nem jźrhat
forgalom kiesésse|, azt a bér|ő ugyanúgy hasznosítja' így e helyiség tekintetében a bérleti díj csökkentése
emiatt sem indokolt.

Nem javasoljuk a béľleti díj mérséklését 2015 januárjátő|, tekintettel arra, hory a közos képviselo
tźl1ékoztatźsa szerint a május előtti időszakban elsősorban az udvari homlokzaton, a lépcsőházon és a kapun
folyak a munkálatok, melyek nem okozhattákaz étterem bevételének csökkęnését.

u. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiségek esetében a béľleti díj átmeneti idore alacsonyabb összegen történő
megáI|apitásához bérbeadói döntés sztikséges, amely döntés meghozataláraaTisńelrt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A határozati javaslat elfogadásával az önkoľmtlĺyzat bérleti díj bevétele csökken havi 36.000,- Ft-tal két
hónapon keresztül. Ha a bérlő a kérelem elutasítás miatt visszaadja a helyiséget, az ĺinkormányzatnakközös
koltség kiadási kötelezettsége keletkezik'

A döntés az onkormányzat2OI5. évi bérleti díj bevételét csĺjkkenti.

A döntés pénz,:,gyi fędęzetęt nem igényel.

IV. Jogszabálýköľnyezet

Az onkoľmtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l2O13. (VI. 20.) számuBudapest Józsefuáros onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a
Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatásk<jľ megosztás szerint - önkormányzatíbérbeadói dĺjntésrę
a Y tr osgazđálkodási és Pénzügyi Bízottságot j o gosítj a fel.

A 248lf0|3. (VI. 19.) szźtmű Képviselő-testület határozatźtĺak II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér
a|apjźlu| a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. más hatttrozata szerint aktua|izéilt beköltözhető forgalmi
éÍték szolgti. A Kt. határozat 8. a) pontja értelmében helyiségben végezĺí kívánt tevékenység
figyelembevételévęl történik a béľleti đíj meghatározźsa, amely a|apjtn a vendéglátás szeszárusítással
tevékenységhez taftoző szorző 12 %o, va|amint a pinceszinti helyiségben végzett raktározás Ĺevékerrységlrez
tartoző szorzó 60Á.

AHatározat f0. pont értelmében a helyiségbér átmeneti idoszakľa, amig az akadá|y fennáll, a bérbęadással
megbízott vagyonkeze\ő szervezet javas|atára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága döntése a|apjtn ktil<jnösen az alábbijogcímeken legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető, amennyiben
azok nem az Önkormányzat felelősségi körében merülnek fel:
a) az épületen vagy a kozterületen végzett építési, szerelési munka miatt,
b) a helyiség áta|akítása vagy felújítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsopoľt) egy részének hasznźihatatlan állapota miatt.



A Rendelet 19. $ (3) bekezdése a|apján a béľbeadói hozzájźtru|ás feltételeként kiköthető, hogy a bérlőnek
vállalnia kell:
a) a szerzódés módosításától kezdve megfizeti az űjonnan megállapított bérleti díjat,
b) haaszerződés még nem tartalmazi|yen kikötést, hogy a bérlő a béľleti díjat a j<ivőben _ évente januáľ 1-

jétő| a KSH által az e|oző évľe vonatkozőnkozzétett fogyasztói árindex méľtékével - növelve ťlzetimeg,
c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzoi okirat a|áírását, amennyiben arfa a béľleti szerződés

megkötésekor nem kerĺilt sor'
d) a mtr beťlzetett óvadék feltĺjltését az i$onnan megállapított bérleti díj összegének megfelelo mértékéig,

vagy ha óvadék bef,rzetésére korábban nem került sor a 14. $ (7) bekezdés szerint óvadékot megÍizeti.

Fentiek a|apján kéręm a Tisztelt Bizottságot' hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IJ.a'tározati javaslat

.év. (...hó....nap). száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

I.) nem idrul hozzd a Singer Fülemüle Kft. bérleti szerződésének módosításához és a társasház á|ta| az
épületen végzett felújítások miatt töfténo béľleti díj csokkentéséhez a Budapest vlil., Kőfaľagó u. 5.
szám a|atti 36487lolNl hľsz-ú, 66mf alapterĺ'iletíĺ udvari bejáratu, pinceszinti nęm lakás célú helyiség
tekintetében.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. május 18.

2') hozzáidrul a Singer Fülemüle Kft-vel kotött bérleti szerződés módosításához, a l80.000,- Ft + drano
bérleti díjanak 144.000,- Ft/hó + Afa osszegľe töľténő cstikkęntéséhez a táľsasház áIta| az épületen
végzett felújítások miatt a Budapest vilI., KőÍaľagő u. 5. szám a|atti 36487lolNf hrsz-ú, ||7 mf
alapteľületű utcai bejáratú, fijldszínti nem lakás célú helyiség tekintetébęn 2015. május 1. napjától2015.
június 30. napjáig.

Fe|elős: Kisfalu Kft. üg1vezetó igazgatőja
Hatáľido: 2015. május 18.
A döntés végrehajtását végző szervęzeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľinto döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlaoon

Budapest, 2015. május 1 1. I'z_
Kovács ottó

v agy on gazdálko dási igazgatő
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