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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képező Budapest VIII.36437ĺ8IN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII., Rákóczi űlt 27tB. szźlm a|atti,96 m2 alapterületű, utcai aéjáłratĺ, földszinti nem lakás
célú helyiség bérlóje a West.Orĺent Company Kft. á városga,dálkodási és Pénzügyi Bizottság
137fl20I3. (Xm. 09.) számúhatározata (nyilvános pát|yázatnyerteseként) alapján 2013' december 12-
én kelt, határozat|an időre szóló bérleti szerződés a|apján, melyben a felek 3b napos felmondási időt
kötĺittek ki. A bérlő a helyiséget üzlet, iroda, és teázó (szeszmentes vendéglátás) céljára használja. A
bérleti szerződés megkotése előtt a West-orient Company Kft. 533.400,- Ft nem kamatozó óvadékot
fizetett.

AvízóranélkĹili helyiségre az onkormányzat kozös költségfizetési kötelezettsége: 28.616,. Ft/hó.

Jelenlegi havi nettó béľleti díj előíľás: 140.000,. Ft, a bérlőnek 2015. október 3l-ig f4I.I49,- Ft
tartozása van.

A West-oľient Company Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Szent István út78..; cégjegyzékszálm: 13-
09-175840; adószám: f469541|-2-I3; képviselő: Kovács Barnabás és Lázár Sándor Attila cinálló
képviseletre jogosult ügyvezetők) bérlő és az Immo Trade Hungary Kft. (székhe|y: 1t34 Budapest,
Róbert Károly krt. 38. fszt. If.; cégjegyzékszám:0I-09-182183; adőszám:2478620-f-41; képviseli:
Petľe Dénes) köziis kéľelmet nyújtottak be a Társaságunkhoz a helyiség béľIeti jog átadásának
engedélyezése céljából. Az Immo Trade Hungary Kft. a helyiségben ingatlankozvetítő iroda
tevékenységet kíván végezni, továtbbá' kéri, hogy a jelenlegi bérleti szerződésben foglalt feltételek
mellett járu|jonhozzá a tulajdonos a béľleti jog átadásához.

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy az Immo Trade Hungary Kft. a Nemzeti vagyonról
sző|ó fDII. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) 1.pontja szeľint áLtJráthatő szervezetnek minősül, ellene
végľehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adó bevallási kötelezettségének
2013 . és 2oÍ4. évben (a cég 2013 . Í2. 04-én került bejegyzésre) eleget tett'

Az Appreal Kollár Kft. által 2015. július Í7-énkészített, és független ingatlanszakérto á|tall elfogadott
ingatlanforgalmi szakvélemény szerint a fenti helyiség forgalmi értéke: f5.640.000,- Ft. A forgalmi
érték 100 %o-ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kivánt iľoda tevékenységhez tartozó
8 %io-os szorzó a|apján a számított nettó havi bérleti díj cisszeg: 1'70.933'- Ft.

Javasoljuk a tulajdonosi hozzájárulás megadását a fenti helyiség bérleti jogának átruházásáthoz az
Immo Trade Hungary Kft. részéľe, és új bérleti szerződés megkötését a társaságga| hatÁrozat|an időre
30 napos felmondási idővel, ingatlanközvetítő iroda cé|jára a számÍtott, azaz 170.933,. Ftlhő + Áfa
bérleti + kozuzemi és különszolgáltatási díjak összegen azza| a feltétellel, hogy a bér|eti szerzódés
megkötéséig a West.Oľient Company Kft. a fennálló tartozását megfizeti.



A bérleti jogviszony átvétele során az Im-mo Td9 Hungary Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnakmegfelelő, azazbruttó 1.302.509,. Ft összegtí szerződéskötésřdíj megfizetésére kötelezett.
Jogi képviselőnk tájékoztatása szerint a bíľóság más esetben ítéletében elismeľte a béľleti jog
áLtr.UháLzáLsáú arnak ellenére,. hogy a bérleti jogot átvivő kére|mező a bérleti szerződést nem köt<itte meg
1z tnkormányzatta|. Ezért Jävasoljuk a hozzájáru|ás kiegészítését aÍÍa vonatkozóan, hogy ahozzájátu|áls abban az esetben válik lráńlyossá, ha á bérleti jogät átvevő kére|mezőa bérleti szerződést
megkoti, és azt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattł -megerosĺti. 

Ennek meg nem történtéig ahatfuozat meghozatalának időpontj álban érvényĹen lévő bérleti szeľződés szerinti bérlőt ismeri elbérlőként az onkormányzat auérleii szerződésben foglalt feltételek szerint.
IL A beteľjesztés indoka

A bérleti jo g átruházá'sa döntést igényel, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.
III. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kapcsán a bér|eti jog átruházásának engedé|yezését, mert a folyamatos
bérleti díj bevétel az onkormányzat számárá előnycĺs, a helyiségét a bérlő továbbľa is bérli és
karbantartja' továbbá a szerződéskĺitési díj plusz bevételt jelent.

A helyiség bérleti jog á,truházás pénzügyi fedezetetnem igényel.

A hatáĺozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkormányzat 2OI5. évi bérleti és
szerződéskotési díj bevételét.

VI. Jogszabályi kłiľnyezet

Az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételefuől
szó|ő 35/2013. (vI. f0.) számú, onkoľmányzati rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése
énelmében a Képviselő-testĹilet _ a ľendeletben meghatározottfe|adat- és hatáskör megosztás szerint -
ĺinkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot jogosída fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVil. torvény 42. $ (1) bekezdése értelmében abér|ő a helyiség bérleti jogát abérbeadó
hozzájálru|ásával másra átruházhatja, elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az erre
vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. A tĺjľvény 42. s (f) bekezdése szerint onkormányzati
helyiség esetén ahozzájáru|ás feltételeit önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Ahozzájárulás
nem tagadható meg, ha a cseľélő fél az onkormányzatrendeletében meghatározott feltételeket vállalja'

A Rendelet 19. $ (1) bekezdése szerint a befogadáshoz, az albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez
és a bérleti jog á,truházáshoz való bérbeadói hozzájáru|ás szabá|yait a rendelet hatá|yba|épésekor már
fennálló és a rendelet alapján kdtött szerződésekľe egyarátnt a|ka|mazni kell, ha a hozzájátrulás iránti
kérelmet e rendelet hatálybalépése után terjesztik elő a hatáskoľrel rendelkezóbizottságrészére.

A Rendelet 19. $ (2) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzájá'ru|ásról vagy annak megtagadásáról a
Y árosgazdátlkodási és PénzÍigyi B izottság dönt.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése a|apján a bérbeadói hozzájáru|ás feltételeként kiköthető, hogy a
bérlőnek vállalnia kell:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerzodés még nem tartalmaz i|yen kikötést, hogy a bér|ő a bérleti díjat ajcivőben _ évente

januáľ L-iétő| a KSH á|ta| az előző évre vonatkozón közzetett fogyasztói árindex métékével -
növelve fizrtimeg'

c) a 17. $ (4)bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat a|áírását, amennyiben aÍraa bérleti szerződés
megkötésekor nem került sor,

d) a már befizetett óvadék feltöltését az újonnan megállapított bérleti díj cisszegének megfelelő
mértékéig, vagy ha óvadék befizetésére korábban nem került sor a 14. $ (7) bekezdés szerint
óvadékot megfizeti.

A 20. $ (1) bekezdés értelmében a bérbeadőihozzájárulásról való nyilatkozat _ abér|o által harmadik
szeméIlyel kötött megállapodás a|apján _ a béľló kérelmére adható ki' A bérbeadői hozzájárulásról
előzetes nyilatkozat is adható. A (f) bekezdés alapján a bérbeadói nyi|atkozat kiadása előtt a bérlőtől



és a bérbeadóihozzá'iátrulással érintett harmadik személytől nyilatkozatot kell kérni, hogy vállalják-e abérbeadó á|ta| _ a felhívással egyioeiĺllj_ t.i".ĺl, ľeltetálet teljesítesét.
A 248/foL3. (VI.19.) számű Képviselőtestületi határozat 7. pontja alapján a helyiségbér alapjául ahelyiségeknek a jelen-határozat éi a Képviselő-testtilet más haiározata szerint aktua|izá|tbekoltcĺzhetoforgalmi értéke szolgál. Ahatározut8. a.) pontja éľtelmében a helyiségben végezni kívánt tevékenységfigyelembevételével történik.a. bérleti dij meghatározása. A béľleti díj ďegállapításánát az irodatevékenységhęztartozó szorző 8 ?o.

A Rendelet 21. $ (1) bekezdése a|apjánbérleti jog átruházása esetén abérbeadő szerződéskötési díjatjogosult felszámítani' amelynek merterc a bérleli |ogviszony fennállásának várható időtartama a|apjánkerül meghatźrozásra. A díj mértéke hatÁrozat1aň ĺaejĺ- szerződés esetén 6 havi bérleti díjnak
megfelelő összeg.

A Rendelęt 21. $ (3) pontja szerint a bérleti jog átruházása esetén a bérleti szerződés megkötéséig aZ
eredeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmertilő kotelezettségek teljesítéséért, a bérbeadó nyilatkožata
nem eredményezi a bérleti jogviszony módosítáSát.

Aĺemzeti vagyonról szó|ó 2OI1. évi CXCVI' törvény 11. $ (16) bekezdése szerint a törvényben,
valamint a helyi önkormányzat tulajdonában á'||ó 

''em"eli 
vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi

önkormányzat rendeletében meghatározott érté|ďlatár feletti ňómzetĺ vagyont hasznosítani - ľrätorveny
kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnybsebb ajánlatot tevo részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lěľlet. ł (18) bekezděs ételmében a (16)
bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben természetes személy vagy LOoTo,-
ban magántulajdonban á||ó gazdá|kodő szervezet a nemzeti vagyon haszná|őja, és a használ atában áilő
nemzeti Vagyont hasznosítja. A West-orient Company Kft. tulajdonosai Kovács Bamabás és Láłzár
Sándor, míg az Immo Trade Hungary Kft. egyszemélyes tulajdonosa Petre Dénes. Jogi képviselőnk
állásfoglalása szerint bérleti jog átruházása pá|yázat mellőzésével megvalósítható.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzóiárul a West.oľient Company Kft. bérl'ő álta| bérelt a Budapest VIII. kerület.,36437l8IN3
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIil., Rákóczi útt 27tB. szám alatt található, utcai
bejáratli földszinti, 96 m2 alapterületű, nem lakás célú Ĺizlethelyiség bérleti jogának áltruházásához
az Immo Tľade Hungary Kft. részéľe, ingatlanközvetítő iroda céljrára, hatźtozatlan időľe 30
napos felmondási idő kikötésével a számított bérleti díjon, azaz17o.g33,. Fíhó + ĺłfa + kĺizüzemi
és különszolgáltatási díjak mellett, azza| a feltétellel, hogy a bérleti szerződés megk<itéséig a
West.oľient Company Kft. a fennálló tartozásáń megfizeti.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2015. november 16.

f.) a bér|eti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése e|ót" az Immo
Tľade Hungary Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttó 1'.30f.509,- Ft összegű
szerződéskłitésĺ díjat megfizessen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrł.. vagyongazdáLkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 16.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatátozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötéséľe, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás cé|jára
szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vI. 20.) önkormányzati ľendelet
1,4. š Q) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4)bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozata|áírásátvá||alja
abér|ó.



Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: foI6. január 3I.

4.) abérbeadóihozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a béľleti jogot átvevő Immo Tľade
Hungary Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a szerződéskötési
díjat megfizeti, a bérleti szerződést a|áírja és azt egyoldalú kotelezettségvállaló nyilatkozattal
nregerĺ5síti. Az onkoľmáĺyzat ezek megtörtéĺtéig a West.orient Company Kft..t ismeri el
bérlőként az érvényben lévő bérleti szeľződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. januátr 3I.

A dtjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKözpontZĺI-.
A lakosság széles k<irét érintő d<intések esetén javas|ata akozzététel módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. november 9.

Lż.t

Kovács ottói
vagyongazdálkodási igazgató
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Nováczki Eleonóra

Feladó:
KüIdve:
Gímzett:
Tárgy:

Kedves Nóri,

Dľ. Kerényi Géza [kerenyi'geza@drkerenyi.hu]
20,í5. november 3. 16:27.Nováczki E|eonóra'
RE: á||ásfog|a|ás kérése - bér|otársi kére|em

A korábban e tárgykörben megkü|dött á||ásfog|a|ásomat - a bér|eti jog átruházása tekintetében -
pontosítom, i||etve módosítom az a|ábbiak szerint:

A nemzeti vagyonró| szó|ő 20tL, évi CXCVI. tv. 3. 5 4. pontja a hasznosítás foga|mát az a|ábbiak adja meg:

hasznosítás: a tu|ajdonosijoggyakor|ó vagy a nemzeti vagyon használója á|tal a nemzeti vagyon
birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tuIajdonjog átruházását nem
eredményező - jogcímen tiirténő átengedése, ide nem értve a vagyonkeze|ésbe adást, valamint a

haszoné|vezeti jog ala pítását;

A hĺvatkozott jogszabá|y 11. 5 (16) bekezdése rögzíti, hogy a ,,törvényben, valamint a helyi önkormányzat
tulajdonában ólló nemzeti vagyon tekintetében torvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében
meghatórozott értékhatór feletti nemzeti vagyont hasznosítani - hq torvény kivételt nem tesz - csak
versenyeztetés útjón, az osszességében legelőnyosebb ajónlatot tevő részére, a szolgóltatós és

e l l e n s zol gá ltató s é rté ka rő nyossó g áv a l l e h et.

Afenti rende|kezés a|ó|azonban a ].]..5 (18) bekezdés kivéte|ttesz, amikorakként rende|kezĺk,hogy ,,A

(1.d bekezdésben fogtalt rendelkezést nem kell alkalmozni, dmennyiben természetes személy vagy 700%-

ban magóntulajdonban óIIó gdzdőtkodó szeruezet a nemzeti va,gyon hasznólója, és a haszndlatóban ólló

ne mzeti v a gy o nt haszn os ítj a.,,

A fentiekre tekĺntette|, amennyiben a nem Iakás céljára szo|gáló he|yiség természetes szemé|y, vagy 1"00

%-os magántu|ajdonban á|ló gazdá|kodó szervezet bér|ője a haszná|atában á||ó nemzetĺvagyont o|y

módon hasznosítja, hogy a bér|etijogát átruh ázzaharmadik fé| részére, úgy a nemzeti vagyonró| szóló tv.

11. s (16} bekezdése me|lőzhető.

Kérem, hogy a korábbi ál|ásfog|alásomat ezen módosítássaI egyÜtt vegyétek figyelembe.

Üdvözlettel:

Dr. Kerényi Géza
üsWéd

Dr. Kerényi Géza Ügyvédi lroda
1.012 Budapest, Márvány u' 1-8.

telfax : O6-L-fOL-11,4f
e-mail: kerenvi.eeza@drkerenvi.hu

From: Nováczki E|eonóra [mai|to:novaczkĺe@ĺgk.hul
Sent: Friday, October 30, ZOIS 7:i-9 AM


