
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testüle nek 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  augusztus  21-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat a VIII. kerület, Rákóczi  tit 53.  szám alatti  (34640/0/A/1  is  34640/0/4/2  hrsz-ú) 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának csökkentésére vonatkozó döntésre 

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató 

Készítette: Fenyvesi Katalin referens 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi  tit 53.  szám alatti 
34640/0/A/1  helyrajzi számú  41 m2  alapterületű, és a  34640/0/A/2  helyrajzi számú  41 m2  alapterületű, 
az alapító okirat rajza alapján műszakilag két különálló,  de  egybenyitott, összesen  82 m2  alapterületű 
utcai bejáratú, földszinti, nem lakás célú helyiségcsoport. 

A  helyiségek az ingatlan-nyilvántartásban üzlethelyiségként szerepelnek. 

A  helyiségeket a Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezet (székhely:  1088 Budapest,  Rákóczi út  53.; 01-02-
051283;  adószám:  10188125-1-42;  képviseli: Sárközyné Podmaniczky  Maria  igazgatósági tag)  es  az 
EXTRA  SIKER  9000  Kereskedelmi Bt. bérelte az  1998.  december 15-én kelt határozatlan időre szóló 
bérleti szerződés alapján.  A  bérleti szerződés  2001.  március 23-án módosításra került, amelynek 
eredményeként Sárköziné Podmaniczky  Maria  Terézia egyéni vállalkozó (székhely:  2040  Budaörs, 
Thököly utca  12/A.;  adószám:  62330608-1-33;  nyilvántartási szám:  113709)  bérlőtárssá vált.  A 
szerződés  2001.  szeptember 26-án a bérlőtárs változása miatt ismét módosításra került, az  Extra  Siker 
9000  Kereskedelmi Bt. helyébe a Kerim-Change Szolgáltató  KR  (székhely:  1077 Budapest,  Baross tér 
17.2. em. 9.;  cégjegyzékszám:  01-09-699602;  adószám  12709311-2-42;  képviseli: Giabou Fouad Ali) 
lépett. 

Óvadékfizetés a szerződéskötéskor, illetve a módosítások alkalmával nem történt. 

A  helyiségeket a bérlők fodrászat-kozmetika, és kereskedelmi tevékenység céljára használják. 

A  bérlőtársak a bérleti díj csökkentését kérték. Kérelmükben előadták, hogy hosszú ideje bérlik a 
helyiséget, valamint pontosan fizetik a bérleti díjat. Előadták továbbá, hogy a környéken jelentősen 
csökkent a forgalom, sok az üres üzlethelyiség, ezért kevés a vendég, alacsony a bevételük.  A  fenti 
okok miatt kérik a bérleti díj csökkentését a jelenlegi bérleti díj összegének felére. 

A  vízórás helyiségek után az Önkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége összesen:  19.040,-
Ft/hó 

Jelenlegi bérleti díj előírás:  166.531.-  Ft/hó + ÁFA. 

A Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  53.  szám alatti  34640//0/A/1  helyrajzi számú  41 m2 
alapterületű, az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség a 
CPR  -Vagyonértékelő Kft. (Lakatos Ferenc) által  2019.  május  8.  napján készített és Bártfai  Laszlo 
ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő által  2019.  május  9.  napján jóváhagyott értékbecslés szerinti 
16.480.000,- Ft  forgalmi értékű. 

A Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  53.  szám alatti  34640//0/A/2  helyrajzi számú  41 m2 
alapterületű, az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség a 



CPR  -Vagyonértékelő Kft. (Lakatos Ferenc) által  2019.  május  8.  napján készített és Bártfai  Laszlo 
ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő által  2019.  május  9.  napján által jóváhagyott értékbecslés 
szerinti  18.150.000,- Ft  forgalmi értékű. 

A  két albetét forgalmi értéke együttesen:  34.630.000,- Ft. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 
szóló  35/2013.  (VI.20.) számú  Budapest  Józsefváros Önkormányzati rendeletet, illetve a  248/2013. 
(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat  8.  pontja alapján a két helyiségben végzett szolgáltatási 
tevékenység alapján,  6  %-kal számított bérleti díj  173.150,-  Ft/hó + ÁFA.  

Nyilvántartásunk szerint a bérlőnek a helyiségre  2019  július  31.  napjával  214.150,- Ft  bérleti- és 
közüzemi díj tartozása van. 

Tekintettel arra, hogy a  248/2019.  (VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat  19.  pont a) alpontjában 
foglalt jogszabályi feltételek nem teljesülnek, nem javasoljuk a bérleti díj csökkentését. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  bérleti szerződés módosítása, valamint a bérleti díj csökkentésének engedélyezése bérbeadói döntést 
igényel, amelynek meghozatalára a Tisztelt Bizottság a jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Amennyiben a Bizottság elutasítja a kérelmet, abban az esetben az Önkormányzat bérleti díj bevétele 
nem csökken. Amennyiben a bérlő a helyiséget visszaadja a tulajdonos részére, a helyiségeket a 
számított bérleti díj összegén tudja bérbe adni az Önkormányzat. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  bérbeadói jogok gyakorlását az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) számú önkormányzati rendelet  2.  §  (1) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület — a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás 
szerint — önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel. 

A 248/2013.  (VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a helyiségbér alapjául a 
helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-testület más határozata szerint aktualizált beköltözhető 
forgalmi értéke szolgál.  A  Képviselő-testületi határozat  8.  a.) pontja értelmében, a helyiségben végezni 
kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása.  A  bérleti díj 
megállapításánál a szolgáltatás tevékenységhez  6  %-os  szorzót kell alkalmazni. 

A  képviselő-testületi határozat VI. fejezet  31.  pontja értelmében bérleti díj mértékéről, a bérleti díjat 
érintő kérdésben az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete dönt. 

A  képviselő-testületi határozat  19.  pontja alapján, a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet 
javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján a 
bérbeadói hozzájárulásra vagy a szerződés módosítására — beleértve a bérleti díj felülvizsgálatát is — 
irányuló bérlői kérelem esetén, különösen,  ha  a kérelem indokaként előadják, hogy a bérleti díj 
összege nagy terhet ró a vállalkozásra, a  7-17.  pontban foglalt szabályoktól el lehet térni, és az 
egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb  50  %-kal alacsonyabb összegű bérleti díjról is meg lehet 
állapodni — vagy a bérleti díj mérséklésétől nem lehet eltekinteni — az alábbi körülmények fennállása 
esetén: 

a) a bérleti szerződés szerint fizetendő bérleti díj összege legalább  15  %-kal meghaladja a  7.  és  8. 
alapján számított bérleti díj mértékét, és 

b) a bérleti jogviszony több mint  36  hónapja fennáll, ideértve azt is,  ha  a bérlő jogutódlással szerzett 
bérleti jogot, és 

c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányába. 
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díj csökkentésével  es  a bérleti 
szerződés módosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

/2019.  (VIII.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá  a Nívó Fantázia 
Fodrász Szövetkezet (székhely:  1088 Budapest,  Rákóczi út  53.; 01-02-051283;  adószám:  10188125-
1-42;  képviseli: Sárközyné Podmaniczky Mária igazgatósági tag) és Sárköziné Podmaniczky Mária 
Terézia egyéni vállalkozó (székhely:  2040  Budaörs, Thököly utca I2/A.; adószám:  62330608-1-33; 
nyilvántartási szám:  113709)  valamint Kerim-Change Kft. (székhely:  1077 Budapest,  Baross tér  17. 
2. em. 9.;  cégjegyzékszám:  01-09-699602;  adószám:  12709311-2-42;  képviseli: Giabou Fouad Ali), 
mint bérlőtársak által bérelt a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi  tit 53  szám alatti  34640/0/A/1  és 
34640/0/A/2  helyrajzi számú  41 m2  +  41 m2  alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, 
földszinti nem lakás célú helyiségcsoport vonatkozásában a bérleti szerződés módosításához, és a 
bérleti díj 50%-os csökkentéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  augusztus  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon  

Budapest, 2019.  augusztus  13. 

Tisztelettel: 

aszló Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató 

KÉSZITE I I E: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

LEÍRTA: FENYVESI KATALIN REFERENS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETE  SZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHA TA. 

RIMÁN  DI A 
JEGY  0 A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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