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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. április 24-iilésére

Táľgy: Calapet Kft. béľlő és az ED.RICH Bt. bérleti jog átruházásra vonatkozó ktizös
kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 16. szám alatti önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség tekĺntetében

Előterjesztő: Kisfalu Kft. Kovács ottó igazgatő
Készítette: Rácz Judit referens
A napirendet nýlvános ülésęn kell tárgyalni
A dĺjntés el fo gadás áh oz egy szetu szav azattobbsé g szüksé ge s

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezo Budapest VIII. kerület,35|37l0/N4 he|ytajzi számon
nyilvántartott, a Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyĺ u. 16. szźm a|atti |7 m2 alapteľületű,
utcai bejáratu, frildszinti nem lakás célú helyiség béľlője a Calapet Kft. a Yárosgazdálkodási
és Pénzügý Bizottság364/2014' (IV. 10.)- számíhatározata a|ap1źln2014. május 07-én kötött
határozat|an idejű bérleti szerzőďés értelmében. A béľlo a helyiséget ruktátozás cé|jára
haszĺáIja' A bérleti szerződés megkcitése előtt a Calapet Kft. 49.660,- Ft nem kamatozó
óvadékot ťlzetętt.

Avizőráshelýségre az onkoľmźnyzatk<izös koltségfizetési kötelezettsége: 3.760,- Ft/hó.

Jelenlegi havi nettó bérleti díj előírás: |3.034,- Ft. A béľlőnek 2015. február 28. napjźig
hźtra|éka nincs.

A helýség azIngat|anvagyon-kataszteľben nyilvántaľtott becsült forgalmi értéke: 2,444.O0O,-
Ft. A helyiség bérleti dija a forgalmi érték 100 Yo-ának figyelembevételével, a helýségben
végezni kívánt tevékenységhez tartoző (raktározás) 8 %-os szotző a|apjźn a számított nettő
havi béľleti díj összeg: 16.293,.Ft.

A Calapet Kft. béľlő (székhely: 1081 Budapest, Kisfuvaros u. 5.2. em. 17.; cégtregyzékszźlm:
0l 09 |81667; aďőszám.. 24774653-2-42; képviselő: Kapcala Péterné) és az ED.RICH Bt.
(székhely: 1081 Budapest' Kisfuvaros u. 5.2. em. |7.; cégtregyzékszám:01 06 778088;
ađőszttm:22399638-2-42;képviselő: Kapcala Péterné) ktizłis kéľelmet nyújtott be a Kĺsfalu
Kft.hez a helyiség béľleti jog átadásának engedélyezése céljábót. A helyiségęt az ED-
RICH Bt. szintén raktározás tevékenységľe kívánja használni.

Az ED-RICII Bt. a Nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. torvény 3. $ (1) bekezdés 1.

pontja szerint átlathatő szervezetnek minostil. Az opten Cégttn tanúsága szerint ellene
végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Az ED-RICH Bt. a kerületben már bére| az onkormányzat tulajdonáb an á||ő, nem lakás célú
helyiséget Budapest VIII. kerület, Szeľdahelý u. 18. szám alatt (hrsz: 35I36l0lNI), a
bérlőnek 2015. március 3I. napjáig a bérelt helyiségre tartozásanincs.



Javasoljuk a fulajdonosíhozzttjárulás megadását a Budapest VIII. kerůilet, Szerdahelyi u.
16. szám a\att|évo 35137/0lV4llrsz-il, |7 m" alapteľülettĺ utcai bejárafu, füldszinti nem lakás
célú helyiség bérleti joganak znnlŕrazásźŕroz az ED-RICH Bt. tészére 20|9. december 31.
ĺapjáig, rcl<tározás céIjara |6.293,. Ft/hó + Lfa bérleti + közĹizemi és külĺlnszolgáltatási
díjak összegen. Javasoljuk a bérbeadást tekintettel aľra' hogy a Ca|apet Kft. és az ED-RICH
Bt. képviselője ugyanaz a szęmélý, illetve az ED-RICH Bt. a keľĹiletben már b&e| az
onkoľmányzat fulajdonźban á|Iő, nem lakás célú helyiséget és péľzugyi kĺitelezettségeinek
időben eleget szokott tenni.

A béľleti jogviszony átvétele során az ED-RICH Bt. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő,
azazbrutĺő 99.318,. F,t összegű szeľződéskötési díj megťrzetéséľe kötelezett.

Jogi képviselőnk tájékoztatása szerint a bíróság más esetben ítéletében elismeľte a bérleti jog
átnńazását annak ellenére, hogy a bérleti jogot átvevő kéľelmező, a bérleti szerződést nem
kötdtte meg az onkoľmrányzatta|. Ezért javasoljuk a hozzájaralás kiegészítését afia
vonatkozóan, hogy a hozzźljźrulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő
kéľelmező a béľleti szerzőďést megköti, és azt egyoldaIú kötelezettségvállaló nyi|atkozatta|
kiegészíti. Ennek meg nem töľténtéig a hatźrozat meghozata|anak időpontjában érvényben
lévő bérleti szerződés szerinti béľlőt ismeri el bérlőként a béľleti szerződésben foglalt
feltételek szerint.

II. A beteľjesztés indoka

A bérleti jogviszony átruhźaása béľbeadói döntést igényel, amely döntés meghozata|áta a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja' pénzĺiryi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kapcsán a bérleti jog atrvhazásanak engedélyezését, mert a
folyamatos béľleti díj bevétel az onkormźnyzat szálnźĺra előnyös, a helyiséget a bérlő
továbbra is bérli és karbantaľtj a,továbbá a szetződéskötési díj plusz bevételt jelent.

A helyi s é g bérleti j o g átnlhźnásának engedél y ezése péĺlzugy í feďezetet nem i gényel.

A hatáĺozati javaslat elfogadása nem befolyásolja az Önkormźnyzat 20|5. évi bérleti díj
bevételét'

IV. JogszabályÍ kiiľnyezet

Az Önkoľmányzat tulajđonában á|Iő nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásrínak
feltételeiről szóló 35l2O|3. (VI. 20.) szźlmű Budapest Józsefraľos onkormányzati rendelet
(továbbiakban Rendelet) 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testĺilet _ a Rendeletben
meghatiĺľozott fe|ađat- és hatáskĺir megosztás szerint _ önkoľmiĺnyzati bérbeadói döntésre a
Vĺáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő |993. évi L)O(VIII. törvény 42. $ (1) bekezdése értelmében a béľlő a helyiség bérleti
jogát a bérbeadó hozzźtjźrulásźxa| másra źúruházhatja, elcseľélheti, vagy a helyiséget
albérletbe ađhatja. 

^ 
Q) bekezdés szerint onkoľmrányzati he|yiség esetén a hozzźljźru|ás

feltételeit <inkoľmányzati ľendeletben kellmeghataľozni. Ahozzźljaru|ás nem tagadható meg,
ha a cserélő fé| az önkormányzatrendeletében meghatáľozott feltételeket vállalja.

A'Rendelet 19. $ (2) bekezdése értelmében a bérbeadői hozzźljaralásľól vagy annak
meglagadźtsáról a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

A Rendelet l9.$ (3) bekezdése a|apjźna bérbeadóihozzájnulás feltételeként kiköthető, hogy
a bérlőnek vállalnia kell:
a) a szerzódés módosításától kezdve megfizeti az t$omaĺmegállapított béľleti díjat,



b) ha a szerződés még nem taľtalmaz i|yen kikdtést, hogy a bérlő a bérleti dijat ajĺivőben _

évente január l-jétől a KSH á|ta| az e|óző évrc vonatkozón kozzétett fogyasztői aľindex

métékével _ nĺivelve ťĺzeti meg,
c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzoi okiľat alźĺításźú, amennyibeÍl aÍÍa a bérleti

szeruőđés megkötésekor nem keľiilt sor,

d) a mźr beťĺzetett óvadék felt<'ltését az iljoĺlnan megáIlapított bérleti díj ĺisszegének
megfelelő mértékéig, vagy ha óvađék befizetésére koľábban nem került sor a 14. $ (7)

bekezdés szerint óvadékot megťĺzeti.

A 24812013. (VI.19.) szźĺrÍl Képviselő-testiileti hatfuozat 7. pontja a|apjźn a helyiségbér

alapjául a helyiségeknek a jelen hatáĺozat és a Képviselő-testület más hattttozata szeľint

al<t,ali,alt beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál. A hatźrozat II. fejezet 8. a.) pontja

értelmében, a helyiségbenvégezni kívant tevékenység figyelembevételével történik a bérleti

díj meghatfuozása. A bérleti díj megállapításánáL.az utcai, ftĺldszinti helyiségben tĺjľténő

ruktźxozéstevékenységheztartozőszorző8oń-os.

A Rendelet 2|. $ (1) bekezdése alapjan bérleti jog átĺuházása esetén a bérbeadó

szerződéskötési díjat jogosult fe|szźtĺlitani, amelynek mértéke a béľleti jogviszony

fennállásanak varható időtanama a|apjarlkerĹil meghatźrozźsra. A díj méľtékehatźrozottideju
szerzodés esetén pedig a bérleti jogviszonyból még hźtrallévő, minden megkezdett év utĺĺn egy

havi bérleti díjnak megfelelő összeg.

A Rendelet 2l. $ (3) pontja szeľint a bérlęti jog átnhźnása, cseréje, bérlőtaÍsi jogviszony

létesítése esetén a bérleti szerzőđés megkötéséig u eredeti bérlő felel a helyiségbérlettel
felmeľülő kötelezettségek teljesitéséért, a bérbeadó nyi|atkozata nem eredményezi abérletí
j ogviszony módosítását.

Fentiek alapjtnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat

év. (...hó....nap). szźm,űVaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságíhatfuozat:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

t.) hozzlźÍórul a Calapet Kft. bérlő źltal b&e|t Budapest vlil. kerůilet, 35I37l0lN4
ľ'ay.a;'i 

'zámon 
nyilvántaľtott, a Budapest VIil. keľület, Szeľdahelyi u. 16. szźlm a|att

találllátt, utcai bejáratú ftlldszinti, 17 m2 alapteľülettĺ' nem lakás célú helyiség béľleti
jogának źúnŕrźľ:ásához az ED.RICH Bt. ľészére, 2019. december 3|, napjáig, ra7<tźtozás

céIjźra,16.293,. Ft/hó + Áfa bérleti łkłczlizemi és különszo|gá|tatásí díjak összegen.

Felelős : Kisfalu Kft . tigyve zető igazgatőja
Hatláľidő : 2015, źtpti|is 24.

2.) a bér\eti szerzóđés megkötése előtt az ED.RICH Bt. 6 havi bruttó béľleti díjnak

megfelelő, azazbruttő 99.318,- Ft tisszegű szeľződésktitési díjat kdteles megťlzetni.

Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015.június 30.

3.) fetkéri a Kisfalu Kft-t hataľozat |. pontja szeľinti bérleti-szęrződés megkcitéséľe, amelynek

feltétele, hogy az onkoľmanyzat tu|ajdonźhan á||ő nem lakás céIjźra szolgáló helyiségek

bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számíł Budapest Józsefuárosi
onkormányzati rcnďelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja alapjan 3 havi bérleti díjnak



megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapjźlnkozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirástttvá||a|ja a leendő bérlő.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Határidő: f0I5.június 30.

4.) a béľbeadőihozzájárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő ED-RICH
Bt. a jelen hatfuozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szeľződéskötési
díjat megťlzeti, a bérleti szerződést aláírja és azt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozattal kiegésziti. Az oĺkormányzat ezek megtörténtéig a Calapet Kft. bérlőt
ismeri elbérlőként az éwényben lévő bérleti szerzódésben foglalt feltételek szeľint.

Felelős : Kisfalu Kft. igazgatőja
Hatfuidő 20I 5, június 3 0.
A döntés végrehajtásátvégzó szervezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺjrét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzétételmődjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. április 20.
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