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A napirendet nyilvános ü|ésen kell tárgyalni.
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Tiszte|t Városgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság!

L Tényá|Iás és a dtintés taľtalmának ľész|etes ismertetése

A Budapest Fováros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat (tovtlbbiakban: tnkormányzat)
tulajdonát képező Budapest vI[.' 35532/0lN6 |le|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Baross u.77. szźtm a|atti,|69 m2 alapteľületű, utcai bejáratú, foldszint és pincesziIrti nem lakás célú
helyiség bérlóje a Floľian Tiku Kft. (székhe|y: l082 Budapest, Baross u. ]7.; cégjegyzékszám:01-
09-92482f; adoszźlm: |4758201-2-42; képviseli: Tiku Naser, Tiku Meľgim és Ke|emen Szilvia Rita
önálló képviseletre jogosu|t ügyvezetők) a Gazdá|kodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi
El|enorzo Bizottság 117.7lf009. (VII. l5.) számú határozata (bérleti jog átruházás) a|apján f009,
augusztus 03-án kelt határozat|all idejű bér|eti szerzodés szerint. A bérlo a helyiséget pékség cé|jára
használja. A bérleti szerződés megkötése előtt a Florian Tiku Kft. bľuttó 2.403.015,- Ft
szerződéskötési díjat és l.201.538,- Ft nem kamatozó óvadékot fizetett.

A vízőrźs he|yiségre az onkormányzat közös kö|tség fizetési kötelezettsé ge: f7 .809,- Ftlhő.

JelenIegi havi nettó béľleti díj előíľás: 391.165,- Ft, a bérlonęk 20l5. október 3 l -ig bér|eti díj tartozása
nincs.

Az Avant.Immo Mérnöki és lgazságúgyi Szakértoi Kft. á|ta| 20|5' októbeľ 30-án készített
ingatlanforga|mi szakvélemény szerint a fenti helyiség forgalmi éftéke: 45'8l0.000,- Ft. A forga|mi
éľték 100 oÁ-źtnak figye|embevételével, a helyiségben végezni kívánt kereskedeImi alape||átás
(éle|miszer, élelmiszer jellegű vegyes uz|et) szeszárusítás né|kĺ'ili tevékenységhez tartozo 6oÁ-os
szorző a|apján a számított nettó hav í bérleti d íj osszege f29 .050,- Ft.

A Florian Tiku Kft. béľlő és a VUSHTRRI Kft. (székhe|y: |032 Budapest, Szolő u. 78.;
cégjegyzékszám:0|-09-210279; adószáIĺ: 25354|86-2-4l: képvise|i: Pervizaj Refki) közös kérelmet
nyújtottak be Társaságunklroz a helyiség béľ|etijog átadásállak engedé|yezése céljábó|. A VUSHTRRI
Kft. a helyiséget szintén pékségtevékenységre kívánja használni, továbbá kéri, hogy ajelenlegi bérleti
szerződésben foglalt fe|tétetek meIlett járulj on hozzá a tulajdonos a bérleti jog átadásához.

A benyújtott iratok alapján megá|lapítható, hogy a VUSHTRRI Kft. Kft. a nemzeti vagyonról szó|ó
201l. évi CXCVI. tv.3' $ (l) bekezdés l. pontja szerint áIÍllźlthatő szeratezetnek minősĺil, el|ene
végrehajtás-, csod- és feIszámolási e|járás nincs folyamatban, társasági adó beval|ási köte|ezettségének
f016, évben kel| e|eget tennie. tekintettel arra' |rogy a cégbíróságon 20|5. augusztus 19-én kerüIt
bejegyzésre.

Javasoljuk a tulajdonosi hozzć|árulás megadását a fenti helyiség béľIeti jogának átruházźsához az
VUSHTRRI Kft. ľészére, és új bér|eti szęrződés megkötését a társasággal - pékség (szeszárusítás
nélki'il) cé|jára - határozat|an idore 30 napos felmondási idővel, a jelen|egi bérleti díjon, azaz 391.165,-
Ft/hó + AFA + kozuzemi és kti|önszolgáltatási díjak osszegén.



Javasoljuk a bérleti jogátadásźĺtekintettel arra, hogy aje|enlegi bér|eti díj több, mint 100'000,- Ft-tat
magasabb a számított bérleti díj összegéné|, amelynek megfizetéSét a bérleti jogot átvenni kívánó
Társaság vállalja.

A béľletijogviszony átvétele során a YUSHTRRI Kft. 6 havi bruttó béľleti d(jnak megfe|e|ő, azaz
bruttó f.980.677,- Ft összegű szerződéskötésidíj megfizetésére köte|ezett.

A bérletijogviszony átvéte|ével a Floľian Tiku Kft.-nek a befizetett óvadék visszajár, a VUSHTRRI
Kft. _nek, mint béľ|őnek a 3 havi béľ|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalnia kell.

Jogí képviselőnk tájékoztat"ása szerint a bíróság más esetben íté|etében e|ĺsmefte a bér|eti jog
átruházását annak ellenére, hogy a bér|etijogot átvevo kéreImező a bérleti szerzodést nem kötcitte meg
az onkormányzatta|, Ezért javaso|juk a hozzájáru|ás kiegészítését arra vonatkozóan, hogy á
hozzájáru|ás abban az esetben vá|ik hatályossá, ha a bérletijogot átvevo kérelmezo a bér|eti 

''".'odé'tmegköti, és azt kozjegyző előtt tett, egyolda|ú kotelezettségvállaló nyi|atkozattal megeľősíti. Ennek
meg nem történtéig ahatározat. meghozata|ának időpontjában érvényben lévő bér|eti szerzódés szerinti
bér|őt ismeri el bérlőként az onkormźlnyzat a bér|eti szerződésben foglalt feltéte|ek szerint.

il. A beteľjesztés indoka

A bér|eti jogviszony átruházása döntést igényel, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság
jogosult.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kapcsán a béľleti jog átruházásának engedé|yezését, mert a folyamatos
bér|eti díj bevéte| az tnkormányzaÍ. számára előnyös, a he|yiséget a bérlo továbbra is bér|i és
karbantartja, továbbá a szerződéskötési díj plusz bevéte|t jelent.

A helyiség bér|etijogának átruházása pénzügyi fedezetet nem igényel.

A hatátozati javaslat e|fogadása nem befolyásolja az onkormányzat" 20|5. és 20l6' évi bérleti díj
bevételét, de pozitívan befolyásolja a szerződéskötési díj bevételt.

VI. Jogszabá|yi kiiľnyezet

Az Önkormányzat tu|ajdonában álló nem |akás céIjára szo|gá|ő he|yiségek bérbeadásának fe|téte|eirő|
sző|ő 35lf0l3. (VI.20.) önkonnźnyzati rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2 s (l) bekezdése
éľte|mében a Képvise|ő-testület - a ľendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint -
ĺinkoľmányzati béľbeadói döntésľe a Városgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottságot jogosítja fel'

A lakások és he|yiségek béľ|etére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szó|ó
1993. évi LXXVIII. torvény 42. $ (l) bekezdése éľte|mében a bér|o a helyiség bér|eti jogáta bérbeadó
hozzájáru|ásával másra átruhtnhatja. elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az ene
vonatkozó szerződést írásba kęll fogla|ni. A torvény 42. s Q) bekezdése szeľint tnkormányzati
he|yiség esetén ahozzájáru|ás feltételeit önkormányzati rendeletben kelI meghattrozni. Ahozzájáru|ás
nem tagadható meg, ha a cseľélo fel az ĺjnkormányzat rendeletében meghatározott fe|tételeket vá|Ia|ja.

A Rende|et l9. $ (l) bekezdése szerint a befogadáshoz, az albérlętbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez és
a bérleti jog áÍruházáshoz va|ó bérbeadói hozzájáru|ás szabá,|yaít a rendelet hatályba|épésekor már
fenná|ló és a rende|et alapján kötott szerződésekre egyaránt a|kalmazni ke||, ha ahozzájáru|ás iránti
kéreImet e ľendelet hatályba|épése után terjesztik eIo a hatáskörre| rendelkezobizottsźts részére.

A Rendelet l9. s (2) bekezdése érteImében a bérbeadói hozzájáru|ásról vagy annak megtagadásárő| a
Y áro sgazdál kodás i és Pénzügy i B izottság dont.

A Rendelet 19. s (3) bekezdése a|apján a bérbeadói hozzájźru|ás feltételeként kiköthető, hogy a
bérlőnek válla|nia kel |:

a) aszerzodés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti dijat,

b) haaszerződés még nem taľta|mazi|yen kikötést' hogy a bér|o a bérleti díjat a jövőben - évente
január l-jétő| a KSH á|ta| az e|őzó évre vonatkozón közzétett fogyasztói árindex mértékével -
novelve fizeti meg,



c) a 17. $ (4) bekezdésben fogla|t kozjegyzői okirat a|áírását, amennyiben arra a bérleti szerződésmegkötésekor nem került sor,

d) a mźr befizetett óvadék fe|töltését a7 (Ę.onn7y megá|Iapított bér|eti díj összegének megfele|omértékéig, vagy ha óvadék befizetésére korábban řem i<'erĺilt sor a lą. $ (ĺi bekezdés szerintóvadékot megfizeti.

A Rende|et 20. $ (l) bekezdés éne|mében a bérbeadói hozzájáru|ásľó| való nyi|atkozat - a bér|ő á|ta1harmadik szemé||yel kötött megál|apodás alapján - a uerlo kérelmére adhati ki. A héľhęac|óihozzájáru|źsró| elözetes nyi|atkozat is adható. n1z7ueuezdés a|apján a bérbeadói nyi|atkozatkiadása
e|ott a bérlőtől és a bérbeadői hozzájárulással érintett harmadik személytől nyi|atkozatot ke|l kérni,hogy vá|Ia|ják-e a béľbeadő źl|ta|- a feIhívással egyidejű|eg - közcilt feltéielek tä|jesítését.
A Rendelet 2I. $ (l) bekezdése a|apján bérleti jogátruházása esetén a bérbeadó szerzodéskötési díjatjogosult felszámítani. ame|ynek mértéke a bér|eiijiogviszony fennállásának várható időtartama a|apjánkerĺiI meghatározásra. A díj mértéke |.latźrozuilun io"1ĺ" szerződés esetén ó havi bérleti díjnakmegfelelő összeg.

A Rendelet 21. $ (3) pontja szerint a bérleti jogátruházása esetén a béľleti szerzodés megkotéséig azeredeti bér|ő fe|el a helyiségbéľ|ettel felmertilďkotel"'ettségek teljesítéséért, a bérbeadó nyi|atkozata
nem eredményezi a bérleti jogviszony módosítását

A 24812013. (VI.l9.) számú Képviselo-testületi határozaÍ.7. pontja a|apján a helyiségbér a|apjáu| alielyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-testület más haiározata szerint aktua|izá|tbeköItözhető
forgalmi énéke szolgál' Ahatározat 8. a.) ponda éftelmében a |ielyiségbe n végeznikívánt tevékenység
figyelembevéte|ével történik a bérleti díj meghätározása. A bérleti dij megálla; íásáná|a kereskede|mi
alapellátás (élelmiszer, élelmiszer je|legű Vegyes uz|et) szeszárusítás neĺtuIi.tevékenységhez tartozo
szorző 6%o.

A nemzeti vagyonľól szőlő f}1l. évi CXCVI. törvény ll. $ (16) bekezdése szerint a tcirvényben,
valamint a helyi önkoľInányzat tulajdonában álló n"',"ii uugyän tekintetében torvényben vagy a he|yi
önkormányzat rendeIetében meghatározott éĺékhatár feletti ňámzeti vagyont hasznosítani - ha törvény
kivéte|t nem tesz _ csak Versenyeztetés útján, az összességében |ege|őnyosebb aján|atot tevo részére, a
szo|gáltatás és ellenszolgá|tatás értékarányosságával lehet. A törvěny li .g 1l8) Ĺekezdés éfte|mében a(l6) bekezdésben fogla|t rendę|kezést nem ke|l alkalmazni, amennyibęn természetes szemé|y vagy
100oÁ-ban magántu|ajdonban á||ő gazdálkodó szervezet a nemzeti Vagyon haszná|őja, és ahaszntilatttban álló nemzeti vagyont hasznosítja. Jogi képviselőnk áIlásfogňia.u szerint bérleti jog
átruh ázása p á|y ŕlzat m e I l őzé s é v e I m e gv a I ó s íth ató.

Fentiek a|apjáll kérem a TisaeIt Bizottságot, hogy dontését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavas|at

év' (...hó....nap)' száműYárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.)hozzájárul aF|orianTikuKft.bérlőá|taI bére|taBudapestVIII.keriileÍ,35532/0/N6 he|yrajzi
számon nyilvántaftoT' i ľ'"d':pest VIII., Baľoss u. 77. szám a|atl ta|á|hato, utcai bejáratú
flo|dszinti, |69 m, alapterü|etű' nem lakás célú üzlethe|yiség béľ|eti jogának átruházásához aWSHTRRI Kft. részére pékség (szeszárusítéls néIkĹil) c é|jźra, határožat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikotésével, a jeIenlegi bérleti díjon, azazsgl.ls5,- Ft/hó + Áea * kcizüzemi- és
kü |önszolgá|tatás i d íjak összegen.

Fe|eĺős: Józsefváľosi c.azdá|kodási Kozpont Zrt. vagyollgazdá|kodási igazgatója
Határidő: 20l 5. decembeľ 7.

2.) a bér|eti szerződés megkötésének feltéte|e, hogy a bérleti szerződés megkötése elott aVUSHTRRI Kft' 6 havi bľuttó bérleti díjnak ..gf"|"Iő, azaz bruttő 2.980.617,- Ft osszegĺĺ
szerződéskötési dijat megfi zessen.

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja



Hatáľido: 20l5. december 7.

3.) felkéri aJózsefvárosi GazdáIkodási KozpontZrt.-tahattrozat l') pontjaszerinti bér|eti szerződés
megkötésére, me|ynek feltéte|e, hogy az onkormányzat tu|ajdon ában á||ő nem 1akás cé|jźra
szo|gá|ó he|yiségek béľbeadásának feltételeiró| szóló 35120|3. (VI' 20.) onkormányzaÍi rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését, vaĺamint a l7. $(4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt egyo|dalú kötelezettségválla|ási nyilatkozat a|áírásátváIlalja
a bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatoja
Határidő: f016. januźr 31.

4.) abérbeadoihozzájáruIás abban az esetben válik hatályossá, haa bérletijogot átvevó VUSHTRRI
Kft. a jelen hatáľozatbal"l foglaltaknak.eleget tesz, azaz az ővadékot és á szerzodéskötési díjat
megfizeti, a béľleti szerződést aláírja és azt egyo|da|(l köte|ezettségvá||aló nyilatkozattal
megerősíti. Az onkormányzat ezek megtörténtéig a.Florian Tiku Kft.-t ismeri e| bér|oként az
érvényben Iévő bér|eti szerződésben fogla|t feltételek szerint'

FeIeIős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. januáľ 3 l .

A döntés végrehajtásátvégzó szervęzeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodźtsi Központ Zľt.
A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest,2Ol5. november 30. 
I
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