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onkormányzat Képviselő-testületének

El őterj eszto : J ő zsefv áro si Gazdál ko dási Kö zp ont Zrt.
ą.C
L-i . ..\ł'.....sz, napiľend

ELoTERJESZTÉS
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|6. szeptembeľ 5-ei ülésére

Tárgy: A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kéľelme a Budapest VIII.
keľület, Baross u. 1f9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

Eloterjeszto: Józsęfváľosi Gazdálkodási Központ Zťt', Faľkas oľs vagyongazdálkodási
igazgató

Készítette: Kubánka-Berghammer Petra referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gadásához egy szeru szav azattöb b sé g szüksé ges.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdonát képezo Budapest VIII. kerůilet, Baross u. |29. szám alatti,
3592310lAl1 hľsz.-ú, |62 m2 alapteľületii, utcai bejáratu, földszinti és abból megközelítheto
pinceszinti, galériás nem lakás cé|jfua szo|gźiő helyiség bérlóje a HARUN HLTNGARY Kft.
(székhely: 1214 Budapest, Szent Lász|o utca l3.; cégjegyzékszám: 01-09-l 71936; adőszám:
f43208f1-f-43; képviseli: Czuczor Mónika Tünde ügyvezető), a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság ||3612013' (X.I4.) számu döntése a|apjtn. A bérlo a határozott ideju,
2018. decembeľ 31. napjáig szóló béľleti szeľzőđést 2013. október 28. napján kötötte meg. A
HARL]N HLTNGARY Kft. a szerződéskötést megelőzően l havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő 35.560,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzetett. A bérlő a helyiséget iroda cé|jára
haszná|ja' A helyiség az ingat|an-nyilvántaľtásban üzlethelyiség megnevezéssel szerepel.

A béľleti szerzodés mellékletét képezó megállapodás alapján a bér|ő vállalta a helyiség
felĹrjítását saját költségen a szerzodés a|áírását kovető 3 hónapon belül, igy a Bizottság
hozzźi1áru|ásával a bérleti díj osszege 20|3. november 0l.tol 20|6.január 3l-ig(27 hónapon
keresztül) a mindenkorí közös költség összegével megegyezó (hatćrozat meghozatalának
időpontjában 28.000,- Ft/hó + AFA) ménékľe csĺikkent. A bérleti dijat 2016. februáľ 01.
napjától a szźtmított értéken, azaz 736.956,- Ft/hó + AFA cĺssze genhatáĺozták meg.

A felújítás elkészültének határideje a2014. március l2-én kelt megá|lapodás módosításban
20|4' május 3l-re, majd a 2014. november 10-én a|áirt ismételt módosításban2014.július 31-
re került megállapításľa a Társasházban (a továbbiakban: Társasház) tortént csőtĺjľés miatt,
amely a munkáIatokat jelentosen késleltette. Társaságunk 2014. augusztus 04-én béľlemény-
ellenőľzést tartott a helyiségben, amelyben megállapították, hogy a bérlo a megállapodásban
vállalt felúj ítási kotelezettségét telj esítette.

A bér]ő jogi képviseloje 2016. május 19-én kéľelemmel fordult Társaságunkhoz (HB-
3921112016), amelyben a bérleti díj csökkentését kéri, tekintettel arra, hogy a Társasházban
történt korábbi csőtöľés miatt a béľlemény teljes pince szintje (53 m2) haszntihatatlan, vizes,
amelv már a foldszinti részben is károkat okozott'
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Táľsaságunk 2016.július 14-én béľleményellenőľzést taľtott a helyiségben. A jegyzőkönyvben
rögzítésľe került, hogy a pincében nyitott munkaáľok található, amelyben 30 cm magasan áll a
víz. A Társasház egy szivattyút épített be a bérlő pincéjébe, amelyet nem kezel, a munkaárkot
acé|Iemezze| fedte le. Ez a kialakítás balesetveszélyes' Az épülethez tartoző
szenrlyvízelvezetés a pince eloterébcn dcľćk magasságban kcrült kialakításľa, ami
akadá|yozza a pince haszná|atát és szintén balesetveszélyes'

Munkatársaink a Társasház kcjzös képviselőjével a kapcsolatot felvették, és felkérték, hogy a
bér|ő számára htĺrányos helyzetet szüntesse meg akként, hogy a víze|vezető kút szabályos
kialakítása és kezelése, a szennyvíz vezeték nyomvonalának áthelyezése a pince
használhatóságának éľdekében a szükséges munkák elvégzésľe keľülj enek.

A vízóra nélküli helyiség uÍán az onkormányzat közos kciltség fizetési kötelezettsége:
54.880'- Ft/hó.

Jelenlegi nettó havi bérleti díj előírás 136.956'- Ft.

A Gľiffton Pľoperty Kft' által 2012. június 06-án készített, és a megbizott lgazságügyi
Ingatlanforgalmi Szakéno á|ta|20|6. augusztus l7-én aktua|izá|t.értékbecslése a|apján a fenti
helyiség foľgalmi értéke: 25.270.000,- Ft (155.988,- Ft/m2;. A forgalmi érték IOO oÁ-ának

figyelembe vételével, a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez - iroda - tartozó 8 %-os
szotzőva| számított havi nettó bérleti díj: 168.467,-Ft.

Nyilvántartásunk szerint a HARUN HLINGARY Kft.-nek 20|6.július 31. napjáig béľleti díj
tartozása nincs.

Javasoljuk a béľlo HARUN HINGARY Kft. bérleti szerzodésének módositását, valamint a
bérleti díj csökkentését 9|.304,- Ft/hó + ÁFA összegben torténo megá||apítását 20|6.
szeptember 5. napjától a Társasház á|ta| elvégzendo vizelvezeto kút szabályos
kialakításáig, és a szennyvíz vezeték nyomvonalának áthelyezéséig, de legfeljebb 20|7,
augusztus 31. napjáig, arta va]ó tekintettel, hogy a bérlemény |/3-ahaszná|hatatlan a béľlő
számćlra.

il. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség tekintetében a bérleti díj alacsonyabb összegen töľténő
megźi|apitásához béľbeadói dontés szükséges, amely dĺjntés meghozata|tlra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk fenti helyiség tekintetében a bérlő HARLIN HLrNGARY Kft' béľlęti szerződésének
módosítását, és a bérleti díj átmeneti időľe való csökkentését a béľleti szerzódés szerint
megállapított béľleti dij |l3-ával, tekintve, hogy a helyiség 1l3-a, aZaZ a |62 mz-bó| 53 m2
haszná|hatatlan. A javaslat elfogadása az onkormányzat érdekét szo|gá|ja, hogy megtartsa a
rendszeresen fizető bérlőt. A béľlő folyamatosan üzemelteti az irodát, és a megvźůtozott
koľülmények ellenére bérleti díj elmaradása nem volt, a fizetési kötelezettségeit rendben
teljesíti.

Amennyiben a Bizottság helyt ad a bér|ő kérelmének - átmeneti idore - havonta nettó
45.652,- Ft-tal csökken az onkormányzat bérleti díj bevétele.

A bérleti szerzódés módosítása pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiirny ezet
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Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI' 20.) önkormányzaÍi rendelet (a továbbiakban: Rendęlet) 2. $
(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) - e rendeletben
meghatźrozott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Y ár o s gazdál ko d ás i é s P énzÍigy i Bizottságát j o go s ítj a fe l .

A Képviselő-testület f48/2013. (VI. l9.) számú határozatának (a továbbiakban Kt. határozat)
31. ponda értelmében a béľleti díj mértékéľől, és megfizetésének ütemezéséről, vagy
bármilyen más bérleti díjat érintő kérdésben bérbeadói dĺjntésľe van sztikség a bérbeadással
megbízott vagyonkezelo szetvezet javaslatára az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dönt.

A Kt. határozat 7. pontja a|apján a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a
Képviselő-testtilet más határozata szerlnt. aktua|izźl'|t beköltozheto forgalmi értéke szolgál. A
Képviselo-testületi határozat 8. a.) pontja éľtelmében, a helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével történik a bér|eti díj meghatározása. A bérleti díj
megáIIapítźtsáná| az iroda tevékenységhez 8 %-os szorzoI. ke]l alkalmazni.

A Kt. hattlrozat 20. pontja a|apján a helyiségbér átmeneti időszakra, amig az akadá|y feľľráll'
a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szęrvezet javas|atára az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága dontése a|apján külcjnösen az a|ábbi
jogcímeken legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkenthető, amennyiben azok nem az oĺlkoľmányzat
felelősségi korében merülnek fel:

a) az épületen vagy a közteľületenvégzett építési, szerelési munka miatt,
b) a helyiségźúa|akítttsa Vagy felújítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan állapota miatt.

A Rendelet 19. $ (2) a bérbeadői hozzájárulásról vagy annak megtagadásáľól a hatáskonel
rendelkező bizottság dönt.

A Rendelet l9. $ (3) bekezdése a|apjan a bérbeadói hozzćĄárulás feltételeként kikötheto, hogy
a béľlőnek vállalnia kell:
a) aszerződés módosításától kezdve megfizeti azujonnan megállapított béľIeti díjat,
b) ha a szerződés még nem tartalmaz i|yen kikötést, hogy a béľlő a bérleti díjat ajĺivőben -

évente januáľ i-jétől a KSH źital az e|őzo évre vonatkozón kozzétętt fogyasztói árindex
mértékével - nĺivelve fizeti meg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzoi okirat a|áírását, amennyiben aÍra a béľleti
szerzodés megkötésekor nem került soľ,

d) a már befizetett óvadék feltöltését az qornan megállapított bérlęti díj összegének
megfelelő mértékéig, vagy ha óvadék befizetéséľe korábban nem keľült sor a 14. $ (7)

bekezdés szeľint óvadékot megfizeti.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj alacsonyabb összegen
történo megállapításával és a béľleti szerződés módosításával kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen'

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számuYárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzlźidrul a Budapest VIII. kerü|et, Baľoss u. 129. szźtm a|attí, 3592310lN 1 hrsz..ú,
|,62 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, földszinti, és abból
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megköZelítheto pinceszinti, galériás nem lakás cé|jára szolgáló helyiség tekintetében a
HARUN HUNGARY Kft. bérlővel fennálló bérleti szerződés módosításához, va|aminI. a
bérleti díj csökkentéséhez 91.304,- Ft/hó + Áľa. łisszegben f016. szeptembeľ 5.
napjától _ a Táľsasház á|ta| e|végzendő _vue|vezető kút szabá|yos kialakításáig, és a
szennyvíz vezeték nyomvonalának áthelyezéséig' de legfeljebb 2017. augusztus 31.
napjáig.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 20|6. szeptember 5.

2.) felkéri a Jőzseťvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t a hatátozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés módosításának megkötésére, amelynek feltétele, hogy aZ onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céĽ1ára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľol szóló
3512013, (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja szerint az ővadék
feltöltését vállalja a bérlő az újonnan megállapított 1 havi bruttó bérleti díjának megfelelő
összegre.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. október 30.

A döntés vé grehaj tás át v égzo szerv ezeti e gysé g : Jó zsefváro s i Zrt.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata :étel mődjára
nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 2016. augusztus 30.
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