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Budapest Józsefváľosi Onkoľm őnyzat
Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet !

Az onkorm ány zat tu l aj donát képező Budapest VIII. kerü let,
- Ülloi űt |6lb. szám a|aÍti (hľsz.: 36763lA148), 1l8m2 alapterĺiletű, utcai bejáratú földszinti nem

lakás céIú helyiség bérlője a2003. május 09-én kelt haÍározat|an ideig tartó
- Ülloĺ út l8. szám alatti (hrsz.: 36764lAl4),63 rn2 alapteľülettĺ, utcai bejáratú foldszinti nem |akás

célú he|yiség béľlóje a2005. október 14-én kelt haÍźrozatlan ideig tartó
- Ülloi ťlt l8' szám a|aÍti (hľsz.: 36764lA11),756m2 alapterületű, utcai bejáratű nem lakás célú

he|yiség béľ|ője a2003. május 05-én ke|thatározatlan ideig tartó, valamint
- Ülloĺ űt 20. sztlm a|atti (hrsz.: 36765lNI), |48 m2 alapterületű, utcai bejáľatú nem lakás cé|Ĺl

helyiség béľlője af009.januáľ f}-ánkelt és 20l3. december 3|. napjźłigtarIő
bérleti szeľződés szerint a Kľeatív Hobby 2001 Kft.

A helyiségek az ingat|an-nyilvántaft ásban egyéb és Ĺizlethelyisé gként szerepelnek.

A Kreatív Hobby 200l Kft (székhely: 1085 Budapest VIII. keriilet, Üuoi ĺt 18., cég|egyzékszám:0I
09 668450) ügyvezetője, Lukács Adám kéľelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez, amelyben a Budapest
VIII., keľület Ü||oi űt 16/b. szám a|atti,36763ĺOlN48 hĺsz-ú, 1 18 m2 alapteľületű, valamint a Budapest
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Előteľjesztő: Kovács ottó ügyvezetó igazgatő

A képvise lő-te stĹileti ülé s időpontj a: 20 1,2. nov emb ęr 22. . sz. napiľend

Táľgy: Kľeatív Hobby 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft béľleti díjaĺnak
felütvŁsgá|atźra vonatkozó kéľelme a Budapest VIII. keľĺilet, Üllĺĺ ĺt rĺĺn.
szám a|attĺ os Ünoĺ út 18. szám alattĺ nem lakás célú helvisések esetében

A napirendet n:ĺi|tlzárt ülésen kell tárgyalni, a hatátozat éslvagy rendelet elfogadásához
egJrszerrĺ/minősített szavazattöbbség szi.ikséges.

ElórÉszÍro szpRvpzpTl EGYSÉG: Klsľ,łru Kpr.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottsátr' sztlmár a:

A VáľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság javaso|ja a Képviselő-testi.iletnek az előteľjesztés
mestársvalását.
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VIII', Ül|ői út l8. szám a|atti3676410lAlI hrsz-ú, 756m2 alapteľĹiletű nem lakás célú helyiség béľleti
díjának felülvizsgálatát kéri. A két helyíség vonatkozásában 900.000,- Ft a bérleti díj aján|ata.
Számításaik szerint a csökkentett bérleti díjakat és a részleteket még ki tudják termelni, amennyiben
azonban a bérbeadó a kérést nem tudja teljesíteni, a bérleményeket kénýelenek visszaadni az
onkormány zat b irtokźlb a.

Indoko|ásul eloadta, hogy az üzlethe|yiségek bérleti díja a válság előtti áľbevéte|i szintekhez lett
igazítva, amelynek kigazdálkodása ma már nem ľeális.

A béľlőnek a 4 db helyiség vonatkozásában f}|f . október 31-ig bruttó 1.027.I73,- Ft (valószínrĺ|eg
könyvelésbol adódó) hźn a|éka áll fenn.

Jelenlegi béľ|eti dĺj eloíľás a kérelemmel érintett
- 36163lOlN48 ktsz-u, 118m2 alapterületű helyiségre 93.513,- Ft + Áfa + közüzemi- és

különszolgáltatási díj ak,
- 36764l0lNI hľsz-ú, 756m. alapterületű helyiségľe 1.103.249,- Ft + Afa + kĺjzüzemi- és

kiilonszolgáltatási díj ak.

Az onkormányzaÍ. közös költség fizetési kötelezettsége a 3676310lN48 hľsz-ú'^ 118 m2 a|apteľületű
vízőráva| nem ľendelkezo helyiségre29'54f,-Ftlho,a3676410lNl hrsz-ú,756m. alapteľületiĺ vízorás
helyiségre 106.596,- Ft/hó.

A Budapest VIII. kerĹilet, Üllői űt l6lb szám a|atti (36.76410lAA8 hľsz), 118 m2 a|apterĹiletű helyiség
Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántar1ott, becsĺilt forgalmi értéke: 11.404.000'- Ft. AZ
onkormányzat tulajdonában áI1lő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeirol
szo|ő I7l2O05. (IV. f0.) számll Budapest Józsefváľos onkormányzati rendeletet, illetve a f24l201,2.

ryrl. 05.) számű Józsefváľosi onkormányzat Képvise|o{estülęti határozat alapján a helyiség 8 %o-ka|

szĺĺmított bérleti díia: 76.027.- Ftihó + Afa.

A Budapest VIII. keri'i|et' Üllői út l8 szám a|atti (3676410lAl1 hrsz),756m2 alapteľülettĺ he|yiség
lngatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott, becsiilt foľga|mi éľtéke: 178.620"000'- Ft. Az
onkormányzat fil|ajdonźhan á|1o nem lakás cé|jára sz.olgáló helyiségek béľbeadásának feltételeirol
sző|ő 1712005. (IV. f0.) számí Budapest Józsefváros onkormányzati rendeletet, illetve af24l20l2.
ryII. 05') szźtmi: Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testületi határozat alapján a helyiség 8 %o-ka|

számított béľletĺ díia: 1.190.800.- Ft/hó + Afa.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzatvagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési
szervek beszerzési eljárásának szabályairőI sző|ő 3712003. (VII.07.) önkormányzatí rendelet 18/A. s b)
pontja értelmében Vagyon hasznosítására, hasznźilatba, vagyonkezelésbe adására jogszabály eltéľo
rendelkezése hiányában nettó 100 mil|ió Ft összesített vagyolli.igy|eti élték felett a Képviselő-testület
jogosult.

A Képvise|o-testület 224l201f . (V[. 05') számí határozatának VI. fejezet 26. pontja éĺelmébęn a

béľleti díj mértékéľo|, a béľleti díjat érinto kérdésben az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadóijogokat
gyakorló szervezete dönt.

A Képviselotestület határozatźtĺak 7. pontja a|apján a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen
határozat és a Képviselő-testüIet más határozata szeľint aktua|izá|t beköltözhető foľga|mi éftéke
szo|gá|. A Képvise|ő-testület hatźrozatának II. fejezet 8' a.) ponda értelmében, a helyiségbenvégezni
kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása. Aziz\et tevékenységhez
brtoző szorző 8 %o.

A határozat 14. pontja a|apján a szerződés módosításáľa irányuló bérlői kére|em esetén a,7-13.
pontban fog|altaktól el lehet téľni, és az egyébként igényelendő béľ|eti díjná| alacsonyabb összegű
bérleti díjról is meg lehet állapodni a bérleti jogviszony idotatamáIrak, és a bérlo fizetési fegyelmének
méľlegelése aIapján.

A |1lf005' (IV.20.) számű önkoľmányzati rendelet 22. s (1) bekezdése a|apján a bérlo szerződés
módosításáľa irányuló kezdeményezése esetén báľmelyik kizárő feltétel megszűnésének hitelt éľdemlő
igazo|ásáig a béľbeadói oldalľól a szerződés módosításáľól nern lehet megállapodni, amíg:



a)

o.)

c.)
d.)

a béľlőnek az onkoľmányzatta| vagy a Vagyonkezelovel, vagy a béľbeadó szervezeffel szemben
bármilyen helyiségbérlette| és ehhez kapcsolódó díjakkal osszefüggő |ejtn tartozása van, émig a
bérlo a tartozását jáľulékaival egytitt nem fizeti meg' Vagy nem állapodik meg a taltozása
me gfi zetésnek átiitemezésérő l,
a szerzodés módosítására iľányuló kezdeményezés béľbeadő źL|ta|i kézhezvéte|ekor a szerzódés a
bérbeadó részérő| báľmilyen okból máľ felrnondásľa keľült,
a helyiséggel kapcsolatban peres eljárás van folyamatban,
a szerződés módosítására irányuló kezdeményezéséig az Önkormányzat nevében e|járó béľbeadó
és/vagy a Vagyonkeze|ő a helyiségge| vagy a helyiségben végzett tevékenységgel kapcsolatban a
béľleti jogviszonnyal osszefüggő kötelezettségérrek te|jesítésére felszólította, amíg ennek a béľlő
nem tesz eleset.

A ľendelet f2. s Q) bekezdése a|apjźn a szeľzodés módosításáľól való béľbeadói megállapodás
feltételekhez kötheto. KĹi|onösen, de nem kizáro|ag a bérlonek válla|nia ke|l:
a.) a szerződés módosításától kezdve megfizeti azujonnan megállapított bérleti díjat,
b.) ha aszerződés nem tartalmazi|yen kikötést, a bérleti díjat a jövőben, évente januáľ 1-jétol a KSH

áIta| az eloző évľe vonatkozón kozzétettfogyasztői áľindex métékévelnovelve fizetimeg.
c.) a béľlő vá||a|ja a 15' $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okiľat a|áirását amennyiben azabér|eti

j ogv i szony | étrej öttének fe|tételeként elő íft .

d.) megf,rzeti a 13. $ (2) bekezdés szerinti óvadékfeltöltést.

A kisebb alapteľü|ettĺ helyiség vonatkozásában a béľleti díjjal kapcsolatos döntés meghozata|a az
érté|<határ tekintetében Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozlk, de javasolt,
hogy a két helyiség esetében a bérbeadói döntést ugyanaz a hatáskörre| rendelkező béľbeadói
joggyakorló hozzameg.

Szakmai iavaslat:

Javasoliuk a Kręatív Hobby 2001 Kft részére 20oÁ-ka| alacsonyabb bérleti díj megállapitását,
tovźhbá a béľleti szerződés módosítását a kéľelemben |eín 2 he|yisée vonatkozásábanf0I2. december
01 -től 20 l 3. decernbeľ 3 1 -íg.

A béľleti díj összege a 36763l0lN48 hrsz-u, 118 m2 alapteľületťr he|yiségľe 74.8|0,- Ft + Áfa +

konizęmí- és ktilönszoIgźitatási díjak, amely 20|4, január 01{o| 93.5|3,- Ft + Afa + infláció +

ko zuzemi - é s ktilönszo |gáItatási díj ak ö s s ze gre emelkedik.

A béľleti díj összege a 36764l0lN1 hrsz-ú, 756m2 alapteľülettĺ hetyiségľe 882'599,- Ft + Afa +

kozizemi- és kĺilönszolgáltatási díjak, amely f0I4. január 01-től 1.103.249,- Ft + Afa ł közüzęmi- és
ktilonszolgáltatási díjak összegre emelkedik.

Azéft javasoljuk a béľleti díj alacsonyabb összegen töfténő megá||apítttsát, meft a Kľeatív Hobby 2001
Kft már 2003 őta béľlője az onkoľmányzatnak, és a fent részlętęzętt ügyet mege|őzóęn fizetési
kötelezettségeit rendben teljesítette. A bérleti díj alacsonyabb összegen töĺ1énő rnegállapítását átmeneti
idoľe javasoljuk, tekintve, hogy a csokkentés idotaftama a|atÍ a gazdi.asági folyamatok pozitív iľányba
ís elmozdulhatnak, és a bérleti díj összege kigazdálkodható lesz.

Előnyosebb az onkormányzat számáľa a bérleti díj a|acsonyabb összegen tölténő megá||apítása, és a
fizető bér|ő megtaftása, mintha a helyiség megüresedne. A bérleti jogviszony esetleges megszűnését
követoen azingat|anok hasznosításának esélye - akár bérbeadás, akár értékesítés útján - kétséges.

A bérleti díj a|acsonyabb összegen töfténo megá||apítása pénzügyi fedezetet nem igényel.

Kérem az a|ább i hatfu ozati j avas l at el fo g adását.

Határozati iavaslat

év (.'. hó'...nap) számú Képvise |ő{estületi határozat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:



I.) hozzáiánil a Kreatív Hobby 2001 Kft által bérelt nem lakás célú helyiségek béľleti szeľződéseinek
módosításához és a bérleti díjának 20 o/o-ka| a|acsonyabb összegen töfténő megá||apításához,
2072. dęcember 01-től 2013. december 31-ig tartó időtar1amra az alábbiak szerint:
a.) Budapest VIII. kerťllet, Ütloi ĺt 16lb. szám a|atti 3676310lAl48 hrsz-ú, 1 18 m2 alapteľü|etű nem

lakás cétú helyiség béľleti díja 20If. december 01-től 74.810,- Ft/hó + Afa + közüzemi és

ktilön szolgáltatási díjak összeg,2014. janlár 01-to| 93.513,- Ft + Afa + infláció + könjzęmi-
és kĺilönszoLgáItatási díj ak os sze grę emelkedik.

b.) BudapestVIIĺ. keľiilet, Üuoi ĺt 18. szám a|atti3676410lN1hrsz-ú,756m- alapteľülettĺnem
lakás célú helyiség bérleti dija 2012. december 01-től 882.599,- Ft/hó + Af9 + kozĹizemi és

kiil<in szolgtitatási díjak osszeg, amely 2014. január 01-tol 1.103'249,- Ft + Afa + könjzemi.
és kiilönszolgáltatási díj ak összegrę emelkedik'

f.) a bér|eti szeľződés megkotésének feltétele, hogy a béľlő a fennál|ó béľleti díj hátralékát (f\If.
október 3 l.ig I .0f7 .I7 3,- F t) a szerződés megkötésé i g egyen lítse ki.

3') a 1'7lf005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet 22. s Q) d) pontja a|apján a béľlő 3 havi
bľuttó béľ|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetéséľe (feltoltésére),aff. $ (2) c) pontja alapjána
kozjegyzo elott egyoldalĺr köteIezettségvállalási nyilatkozat a|áírásfua köteIezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2012. nov ember 22.

A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, f0I2. novembęr 9.

Kovács Ottó
ügyvezeto igazgatő

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízĺísából:
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Dľ. Mészár Erika

a|jegyző


