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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Józsefváľosi onkormányzat és a|E és 2014. március 14-én
bérleti szęrzódést kötött az TJj Teleki téri Piac L2 je|ti üzlethelyiségének vonatkozásćtban a
Képvi s e l ő - te s tül et 4 6 l 20 | 4, (n I' 0 5 . ) számű hatźľ o zatának alapj án.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 388/20ĺ4. (IV.l7.) számu határozatábĺrn úgy
döntott, hogy hozzájźru| a Teleki téľi piacon |évő LTjeliÍ üzlethelyiség albéľletbe adásźlhoz a
bérleti díj másfélszeresének ĺisszegében a Multisms Szolgáltató és Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1038 Bp., Őbor u. 14., cégtregyzéksztrn:01 09 993461, adőszám:24163534-2-4I)
részére nyers élelmiszer ĺíľusítás üzletköľön belül kenyéľ- és pékráru, sütőipari teľmék,
cukľászati készítmény, édesipari teľmék termékkĺjr éľtékesítése céljából 2014. május 10.
napjától.

kelt' 2015. 01. 31. írt levelében táiékoztatta a
Józsefuárosi onkormányzatot, hogy a Multisms Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2014.
novemberétől jelezte, hogy nem tudja ťĺzetni az a|bér|etbe adás havi dijźt, ezért}
.Eés(EEmintaTelekitéľipiacL2-estiZleth;lyiségeo"l.b.'l.ĺi'
kénýelenek voltak szerz(5déstbontani a Multisms Szolgáltató és Keľeskedelmi Kft.-vel.

--0l5. 

február ll.napjánúj albéľletbe adás iránti kérelmet
nyujtott be az onkormányzathoz, mely szerint azLTjelű tizlethelyiséget albérletbe kívarúa
adni a,,Kárpáti Tej, Kenyér, Pékáru'' Kft. ľészérę.

A benyújtoľt és megismert iľatok a|apján megállapítható, hogy a kére|mező, illetve a
kérelemben szeľeplő ,,Kárpźti Tej, Kenyér, Pékáru'' K.ft' anemzeti vagyorľól szóló 2OI1. évi
CXCVI. törvény 3' $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint áttáthatő szetyezetnek minősül. Az opten
Cégtár tanúsága szerint nincs ellene kezdeményezett végtehajtási eljárás.

Az izeme|tető támog atj a azüzlethelyiség al bérletbe adását.



Fentiekľe tekintettel javasoljuk aĺll-IlésllI áIta| bére1t L2 je|u
üzlethelyiség albérletbe adásra vonatkozó bérbeadói hozzájáru|ás megadását a ,Kárpáti Tej,
Kenyér, Pékáru'' Kft részére.

il. A beterjesztés indoka

A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a dĺintés meghozatalára aTisztelt Bizottság jogosult.

ilI. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A döntés cé|ja azL2 je\ti ĺizlethelyiség újbóli albérletbe adásának jóvźhagyása.

A döntésnęk bevételt éľintő pénzngyi hatása van, az onkormányzattu|ajdonában álló nem
lakás cé|jára szolgálő helyiségek béľbeadásának feltételeiről sző|ő 35l20L3. (VI.20.)
önkormányzati rende|et 22. $ (4) bekezdés alapján a bérlő az a|bérletbe adás idejéľe emelt
bérleti díjként az a|bér|etbe adott helyiségrészre eső emelt béľleti dijat fizet, amelynek
összegét _ a bérleti díj másfélszęrese és háromszoľosa között - a hatáskörrel rendelkező
bizotts ág hat.át o zza me g'

Javasoljuk a bérleti díj másfelszeresének megfelelő emelt bérleti díj meghat ározását, me|y
aIapján a bérleti dij az adott üzlethelyiségre vonatkozóan a következőképpen alakul a20 m2
alapterületű helyiség albérletbe adására vonatkozóan: az L2 jelű helyiség béľleti díjának
összege 39.000'- Ft + ÁFA, azazharminckilencezerfoľint/hó + ÁFA (1.300 Ft/mlx l,5 +
Áp,ą.).

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköre a fennálló hatályos Bérleti Szerződések, valamint az onkorm ányzat
tulajdorrá'oaĺl á||ő ĺieĺrr lakás céijáľa szoigaiő heiyiségek bétbęadásának feltéteieiről szóló
3 5 /2013 . (VI.20.) önkormány zati rende|ęt i 9. $ (2) bekezdésén alapul.

Mindezek a|apj án kérem az a|ábbi határ o zatij avas l at e l fo g adás át.

. Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BÍzottság úgy dtint, hogy

1. hozzájétru| az L2 jeliĺ üzlethelyiség albérletbe adásáthoz ,,Kárpáti Tej, Kenyéľ, Pékáľu''
Kft (székhe|y: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János u. 44' Cég1egyzékszćtm: |3 0g I72
667, Adőszám: 2507 1 |28-2-13) részére az a|źhbi feltételekkel :

a) a bér\ő az albérletbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az a|bér|ętbe adott
helyiségrészrę esó emelt béľleti díjat, melynek mértéke a bérleti díj másféls Zerese;

b) a szeruódés megsziĺnése esetén az albér|o a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli
térítés igénye nélkül kĺiteles kiüľíteni;

c) ha a béľleti szerződés abér|őjogutód nélkĹili megszĹĺnése miatt szűnik meg' azalbérlő
a bérleti jogviszony fo|ytatásáranem jogosult, kivéve, ha olyan személy az albéflő, aki
azLtv. a|apjtln a bérleti jogviszony folytatásĺíra jogosult;

d) a helyiség béľleti díjara vonatkozóan az a|bér|ó készťlzęto kezességet vá||a|, és az
onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljár a szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20') önkormányzati ľendelet 17. $ (4) bekezdésében
meghatźnozottkĺizjegyzőiokirata|áirásźúvállalia.



Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 02.

f. felkéri a polgármestert a határozat 1. ponda szeľinti módosított bérleti szetzódés
a|áítź.sára.

Felęlős: polgármester
Hat.áľlđo: 20l 5. március 1 0.

+ döntés végrehajtásźú végzó szęrvezeti egység:
Ugyosztály

A lakosság széles kcirét érintő dĺintések esetén az elotefiesztés
kozzététe| módjáľa: nem inđokolt hiľdetőiáblán

Budapest, 20 1 5. febru źr 23 .

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési

e|őkészitőj ének j avaslata a
honlapon

Pénzes Attila
ugyosztá|yvezeto
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