
B udapes t J őzseÍv átľosi On ko rmányzat
Képviselő-testiilete számára

Előterjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő

A képvíselő-testtileti ülés időpontja:2012. december 6. . sz. napirend

Táłgy: A Kľeatív Hobby 2001 Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft béľleti díj
felülvizsgá|atára vonatkoző kéľelme a Budapest vlil. keľüIet, Üllĺĺ ĺt rĺĺľ.
szám alatti os Üllĺĺ út 18. szám alatti nem lakás célr'i helyisések esetében

A napirendet nyitlzárt ülésen kell tárgyalni, a hatźtrozat éslvagy rendelet elfogadásĺához
inő sített szav azattobb sé g szĹiksé ges.
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Váľos gazdálkodási és Pénzůi gyi Bizottság v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr ozati jav as|at a bizottság szźtmáral.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a
męÉźrwa|ástú.

tr
tr

Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

Az onkorm źnyzattulajdonát képezó Budapest VIII. kerület,
- Üllői tlt l6lb. szźtm a|atti (hľsz.: 36763/N48), 118 m2 alapterülehĺ, utcai bejáĺatű füĺdszinti nem

lakás célú helyiség bérlője a2003. május 09-én kelt határozatlan ideig tartó
- Üľoĺ út 18. szám alatti (hrsz.: 36764/N4),63 m2 alapteľülehí, utcaibejźratű ftjldszinti nem lakás

célú helyiség béľlője a2005' október 14.én kelt határozat|an ideig tartó
- ül0i út 18. szám a|atti (hĺsz.: 36764lNI),756mf alapterületrĺ, utcai bejĺáľatu nem lakás célú

helyiség bérlője a2003. május 05-én kelt hatźrozat|an ideig taľtó, valamint
- Üĺ0i t|t 20. szám alatti (fusz.: 36765lN1), 148 m2 alapteľületÍĺ, utcai bejáratű nem lakás célú

helyiség bérlője af009. január 20-án kelt és 2013. decembeľ 31. napjáigtartó
béľleti szerzódés szerint a Kreatív Hobby 2001 Kft'

A helyiségek az ingat|an-nyilvrántaľtásban egyéb és üzlethelyiségként szeľepelnek.

A Kreatív Hobby 2001 Kft (székhely: 1085 Budapest VIII. keriilet, Ülloi ĺt 18.' cégjegyzékszźtm.. OI
09 668450) ugyvezetóje, Lukács Adám kérelemmel foľdult a Kisfalu Kft-hez, amelýen a Budapest
VIII., kerület üloi ĺt |6/b. szźm a|atti,36763/0lN48 hľsz-ú, 118 m2 alapterületíĺ, valamint a Budapest
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VIII., Üllői út 18. szám a|atti36764lo/NI hrsz-ú, 756m2 alapterülettĺ nem lakás célú helyiség bérleti
díjának felülvizsgálatźú kéri. A két helyiség vonatkozásában 900.000,- Ft a bérleti dij ajźnĺata.
Számításaik szerint a csökkentett bérleti díjakat és a részleteket még ki tudják teľmelni, amennyiben
azonban a béľbeadó a kérést nem tudja teljesíteni, a bérleményeket kénýelenek visszaadni az
onkormány zat biÍtokź.ŕi a.

Indokolásu| e|őadta, hogy az üzlethelyiségek béľleti dija a váúsäg előtti árbevételi szintekhez |ett
igaziťva, amelynek kigazdálkodása ma már nem reális.

A bérlonek a 4 db helyiség vonatkozásában,fÜI,2. október 3l-ig bruttó I.0,f7.|7'3,- Ft (valószínűleg
könyvelésből adódó) hźúral,.éka áll fenn'

Jelenlegi bérleti díj előírás a kérelemmel érintett
- 36763/olN48 hrsz-ú, ll8m2 alapteľĹiletÍĺ helyiségre 93.5l3,- Ft +

különszolgáltatási díj ak,
- 36764/0/N| hĺsz-ú, 756m. alapterületĺĺ helyiségre I.I03.249,- Ft +

különszolgáltatási díj ak.

Áa + közüzemi- és

I.ŕAIa -ř Kozuzeml- es

Az onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége a36763l0lV48 hrsz-ú, 118m2 alapterületiĺ
vizőráva|nem rendelkező helyiségre 29.54f,- Ft/hó, a36764/0/N1 hrsz-ú, 756m2 alapteľĹiletĺĺ vízőtás
helyiségre 106.596,- Ft/hó.

A Budapest VIII. kerület, Üllői iÍ l6lb szálm a|atti (36764lo/N48 hrsz), 118 m2 alapterülehĺ helyiség
Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántaľtott, becsĺi|t foľgalmi éľtéke: 11.404.000'- Ft. Az
onkormányzat tulajdonában źilő nem lakás cé|jára szo|gźúő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő I7/2O05. GV. 2O.) számű Budapest Józsefuáros Önkoľmányzati rendeletet, illetve a224l20If'
(VII. 05.) számű Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiileti hatáĺozat a|apján a helyiség 8 %-ka|
számított béľleti díia: 76.027.- Ft/hó + Afa.

A Budapest VIII. keľiilet, Üilői út 18 szám atatti (36764/o/N1 hrsz),756m2 alapterĹiletrĺ helyiség
Ingat|anvagyon-kataszterben nyi|vántartott, becsĺilt foľgalmi éľtéke: 178.ó20.000'. Ft. Az
onkoľmányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jfua szolgźiő helyiségek béľbeadásrának feltételeiről
szőtő I7l2005. (IV. 20.) szźmű Budapest Józsefuáľos onkoľmányzati rendeletet, illetve a2f4/20I2.
(VII. 05.) szźtmű Józsefuárosi onkormĺányzď Képviselő-testtileti hatánozat a|apjźn a helyiség 8 %o-ka|

számított béľleti díia: 1.190.800.. Fťhó + Áfa.

A Budapest Józsefuráľosi onkoľmĺányzatvagyonźról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési
szervek beszeľzési eljaľásanak szabźiyairó| szó|ő 37lf003. (VII.07.) önkoľmányzati rendelet 18/A. $ b)
pontja éľtelmében vagyon hasznosítiására, hasznźiatba, vagyonkezelésbe adásźra jogszabály eltérő
rendelkezésehiélnyźban nettó 100 millió Ft összesített vagyonügyleti éľték felett a Képviselő-testiilet
jogosult.

A Képviselő-testii|et 224/2012. (VII. 05.) szźtmű határozatźnak VI. fejezet 26. pontja éľtelmében a
béľleti díj méľtékéről, a bérleti dijat érintő kéľdésben az onkormányzatTu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló szeľvezete dönt.

A Képviselő-testtilet hatáĺozatźlnak 7. pontja a|apján a helyiségbér a|apjźul a helyiségeknek a jelen
hatáĺozat és a Képviselő-testĺilet mźs határozata szerint akfua|izźńt beköltözhető forgalmi éľtéke
szo|gáů. A Képviselő-testĺilet hatźtrozatźnak II. fejezet 8. a.) pontja értelmében, a helyiségben végezni
kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása. Azuz|et tevékenységhez
taľtoző szorző 8 Yo.

A határozat 14. pontja a|apjtn a szerzódés módosításiáľa irrányuló bérlői kérelem esetén a 7-|3.
pontban foglaltaktól el lehet téľni, és az egyébként igényelendő béľleti díjnál aĺacsonyabb összegű
bérleti díjról is meg lehet állapodni a bérleti jogviszony időtartaménak, és a béľlő Íizetési fegyelmének
mérlegelése alapjan.

A |712005. (IV. 20.) számű önkormányzati rendelet 2f . s 0) bekęzdése a|apján a bérlő szerződés
módosítására irĺányuló kezdeményezése esetén báľmelyik kizárő feltétel megszÍĺnésének hitelt érdemlő
igazolźsáiga béľbeadói oldalľól aszerződés módosításáról nem lehet megállapodni, amíg:



a) a bérlőnek az onkormányzatta| vaw a Vagyonkezelővel, vagy a bérbeadó szervezette| szemben
báľmilyen helyiségbéľlettel és ellhęz kapcsolódó díjaktal összefiiggő |ejárttartozása van, amig a
bér|ő a tartozásźft járulékaival egyiitt nem ťrzeti meg' vagy nem állapodik meg a tartozźĺsa
megfizetésnek átiitemezéséről,

b.) a szerzodés módosítźsára lrányuló kezdeményezés bérbeadő źLlrtalli kézÁezvétęlekor a szerzódés a
bérbeadó részéro| bármilyen okból máľ felmondásra kerĹilt,

c.) a helyiséggel kapcsolatban peres eljaľás van folyamatban,
d') a szerzódés módosításáĺa lrźnyuló kezdeményezéséig az Önkormányzat nevében eljáró bérbeadó

éslvagy a Vagyonkeze|ő a helyiséggel vagy a helyiségben végzet7 tevékenységgel kapcsolatban a
bérleti jogviszonnyal összefüggő kötelezettségének teljesítésére felszólítottą amíg ennek a bérlő
nem tesz eleget.

A rendelet 22. s Q) bekezdése alapján a szerződés módosításáról való bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető. Különtisen, de nem kizźrő|aga bérlőnek vállalnia kell:
a.) a szerződés módosításáúől kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b.) haaszeĺzódésnemtaľtalmazilyenkikötést,abéľletidíjatajövőben,éventejanuźrl-jétő|aKSH

źůta| az e|ozo évre vonatkozón közzéteÍt fogyasztói arindex méľtékével ncivelve ťlzeti meg.
c.) a béľlő vźńla|ja a 15. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzói okiľat a|áirź.sáú amennyiben az abér|eti

jogviszony létľejottének feltételeként előírt.
d.) megfizeti a 13. $ (2) bekezdés szerinti óvadékfeltöltést.

A kisebb alapterületű helyiség vonatkozásttbarl a béľleti dífial kapcsolatos dĺjntés megfiozata|a az
énékhatár tekintetében Yfuosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatiískörébe tartozik, de javasolt,
hory a két helyiség esetében a bérbeadói döntést ugyanaz a hatásköľrel ľendelkező bérbeadói
joggyakoľló hozzameg.

Szakmai iavaslat:

Javasoliuk a Kreatív Hobby 2001 Kft részére 20%.ka| alacsonyabb bérleti dij megźi|apításźú,
továbbá a bérleti szerzódés módosítását a kérelemben leírt 2 helyiség vonatkozásában2012' december
01-től 2013' december 31-ig.

A bérlęti díj összege a 36763/0lN48 hĺsz.ú, l18 m2 alapteľületiĺ helyiségre 74.810,- Ft + Áfa +

könjzemi- és ktilö'nszo|gźńtatási díjak, amely 2014. januáĺ 01-től 93.513'- Ft + Afa + infláció +

köaizemi- é s különszo|gźůtatźsi díj ak ö s sze gre emelkedik.

A bér|eti díj összege a 36764/OlN1 hrsz-ú, 756m2 alapterülettĺ helyiségľe 882.599,- Ft + Áfa +

kozĺđzemi- és ktil<inszo|EáL|tatálsi díjak, amely 2014. januálr 01-től I.I03.249,- Ft + Afa + közüzęmi- és
különszolgáltatási díj ak összegre emelkedik.

Azért javasoljuk a bérleti đíj alacsonyabb összegen történő megźů|apitźtsát, mert a Kľeatív Hobby 2001
Kft már 2003 őta bérlője az onkoľmányzatnak, és a fent rész|etezett iigyet mege|őzóen fizetési
kötelezettségeit rendben teljesítette. A bérleti díj alacsonyabb összegen töľténő megá||apitźtsát átmeneti
időre javasoljuk, tekintve, hogy a csökkentés időtaľtama alatt a gazđasźęi folyamatok pozitív irányba
is elmozdulhatnak, és a bérleti díj összege kigazdálkodható lesz.

Előnyösebb az onkormĺányzat szttméra a bérleti díj alacsonyabb összegen töľténő megźi|apitása, és a
fizető bér|o megfartása, mintha a helyiség megtiresedne. A bérleti jogviszony esetleges megszĺĺnését
követően az ingat|anok hasznosításának eséýe _ akźtt béľbeadás, akár értékesítés útján _ kétséges.

A bérleti díj alacsonyabb összegen történő megá|lapítźtsa pénzügyi fedezetetnem igényel.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Ilatáľozati iavaslat

. . . év (.. . hó.. ..nap) számű Képvi se lő-te sttileti hatźlr ozat:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:



|.) hozzájárul aKľeatív Hobby 2001 Kft á|ta|bére|tnem lakás célú helyiségek bérleti szerződéseinek
módosításához és a bérleti díjának 20%o-ka| alacsonyabb összegen töľténő megá||apitäsźlhoz,
2012. december 01-től2013. december 31-ig tartőidőtartamraaza|źtbbiakszerint:
a.)Budapestvm.kerület,Üľoiĺlt I6/b.száma|atti36763l0lV48|vsz-íl,118m2alapteriilehĺnem

lakás célú helyiség bérleti díja 201f. december 01-től 74.810,- Fťhó + Afa + közüzemi és

külön szolgźL|tatási díjak összeg, 20|4. január 01-től 93.513,- Ft + Afa + infláció + közüzemi-
és kü l ön szo|gźL|tatási díj ak ö s sze gľe emelked ik.

b.) Budapest VIfu. keriilet, Üľoi ĺt 18. szám atatti36764l0lNI hľsz-ú, 756I# alapterüleťtĺ nem
lakás célú helyiség bérleti díja f0I2. december 01-től 882.599,- Ft/hó + Ara, + kö'züzemi és

külön szolg á|tatási díjak összeg, amely 2014. januźlľ 01-től I '703 '249 ,- Ft + Afa + k<jztizemi-

és ktilönszo|gá|tatási díjak összegre emelkedik.
2.) a b&|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bér|ő a fennálló bérleti díj hátľalékźLt (2012.

október 31-ig |.027.173,- Ft) aszerződés megkötéséig egyenlítse ki.
3.) a 17lf005. (IV. 20.) szźlmű <lnkormányzati rendelet f2'. s Q) d) pontja a|apjźn abér|ő 3 havi

bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére (feltöltésére), aff . $ (2) c) pontja a|apjźłn a
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|ilrásáĺa kötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 12. december 6.

A diintés végľehajtásáúvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2012. november f6.
It\ \
Kovács ottó

ugyvezetó igazgatő

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/t /., /'4t.4@bDr. Mészár Erika
aljegyző


