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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes Ísmeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat (tovźhbiakban: onkoľmányzat) és a
TNT Group Kft. (a továbbiakban: Bérlő) f014. mt|us 06-án bérleti szerződést kötött a' Ú; Teleki té'i
Piac G7, G4, G5 és G6 jelű üzlethelyiségeire a Képviselő-testület 46120|4. (III.05.) szźtmil

határ ozatán ak a I apj án.

A)

Béľlő 2015. november 17. napján kérelmet nýjtott be az onkoľmányzathoz a G4 és G6 jelű
tizlethelyiségek ANDI BAo SHOP Kft. ľészére töľténő albérletbe adźsatárgyában.

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság |234/20|5. (xI.30) szźtműhatározattxa|hozzájźru|t az
üzlethelyiségek albérletbe adásához az ANDI BAo SHOP Kft. részére, továbbá a határozat 4,

pontjában hozzźjáru|t a TNT Group Kft. G6 jelű tizlethelyiségben folýatott tevékenységi körének

,,máshol fel nem sorolt teľmékek étékesítése'' üzletkörre történő módosítasához.

A Bérlő 20l6. február 01. napjrán kelt levelében úgy nyilatkozott (1' számú melléklet), hogy a G6 jelű
üzlethelyiséget mégsem kívánja albérletbe adni az ANDI BAo SHOP Kft. részére, mivel a döntést

követően a Kft. visszalépett a G6 jelű üz|ethelyiség albérletbe vételétől az eme|t bérleti díj összege
miatt.

Fentiekre tekintettel a Yźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság l234lf0|5. (XI.30) szátmtl

határ ozatának módosítása vált sztiksé ses sé'

B)

A Bérlo f0|6, január f7. napján a G7 je|,ű üzlethelyiséggel kapcsolatban is kérelmet nyújtott be az
onkormányzathoztekintettel arra, hogy aG7 je|uüzlethelyiség eddigi albérlőjével (Huela Miron e.v')
felmondásra kertilt az a|bér|etbe adási szerződése és emiatt az uz|ethelyiséget a Bérlő újra albéľletbe
kívánja adni. Kérelmében albéľlőnek oľbán Szilvia egyéni vá'||a|kozőt jelölte meg (2. szźtmtl

melléklet). Albérlő azuz|ethe|yiségben nyers élelmiszer árusítás üzletkörben folytaĺra tevékenységet.

A Gazdálkodási Ügyosztá|y megkéľte a, u1 Teleki téri Piac üzemeltetőjének véleményét tárgyi
ügyben, aki üzemeltetői javaslatában támogatja a G7 jelű üzlethelyiség albérletbe adását (2. szźtmtl

melléklet)'
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Az onkormźtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirő|
sző|ő 3512013. (vI.20.) önkormányzati rendelet 2f. s (4) bekezdés a|apjźn a bérlő az a|bér|etbe adás
idejére emelt bérleti díját - a béľleti díj másfélszerese és háromszoľosa között - a Tisztelt Bizottság
hatérozzameg'

Fentiekľe tekintettel javaso|juk a TNT Group Kft' által bérelt G7 jelű üzlethelyiség albérletbe adásra

vonatkozó bérbeadói hozzájéru|źts megadását azOrbáĺ Szilvia egyéni vállalkozó részére.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A kérelmekben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult'

III. A dłintés céIjao pénzĺigyi hatása

A 123412015. (XI.30) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstryhattrozat3.,4' és 5. pontjának
visszavonása' valamint a G7 jelű üzlethelyiség albérletbe adásának jóvéthagyása.

A döntésnek bevételt érintő pénzügyi hatása G6 jelű üzlethelyiség vonatkozásában nincs, azonban a

G7 jelű üzlethelyiség tekintetében a dĺjntésnek bevételt érintő pénzugyi hatása van, tekintettel arra,

hogy az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jära szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35lf013. (VI.20.) önkormányzati ľendelet ff. s ę) bekezdés alapján a bér|ő az
albérletbe adás idejére emelt bérleti díjként az a|bér|etbe adott helyiségrészre eső emelt béľleti díjat
ťlzet, ame|ynek összegét _ a bérleti díj másfelszerese és háromszoľosa közĺitt _ a hatáskönel
rendelkező bizottság határozza meg'

Fentiekľe tekintettel javasoljuk a bérleti díj háromszoľosának megfelelő emelt bérleti díj
meghatttrozástft, ame|y a|apján a bérleti díj a következőképpen alakul:

A G7 jelű' 15 m2 alapterületű helyiség bérleti díjrának ĺlsszege 58.500,- Fťhó + AFA, azaz
ötvennyolcezer-ötsztn forinťhó + ÁFA (1.300 Ftx 15 m2 x 3 + ÁFA);

IV. Jogszabályĺ környezet

A Bizottság hatásköre a fennálló hatályos Bérleti Szerződés, valamint az tnkormányzat tu|ajdonában

álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/f013. (vI.20.)
önkormányzati rendelet 19. $ (2) bekezdésén és a piacokľól szóló 6lf0I4' (III. 06.) önkormányzati
rendelet 3. $ (3) bekezdésén alapul.

Mindezek a|apján kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diinto hogy

1. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az |23412015. (xI.30) számú
hatźlrozatának 3 ., 4. és 5. pontját visszavonja.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2016. február 08.

2. hozzájźtru| a G7 je|u üzlethelyiség albérletbe adásához orbán Szilvia egyéni vál|a|koző (állandó

lakcím: 1163 Budapest, Üzbég u. 38.; nyi|vántartási szám: 50248364; adőszźtm: 6-|448638-2-42)
részére az a|ábbi feltételękkel:

a) a bérlő az a|bér|etbe adás idejére emelt bérleti dijként megťlzeti az a|bér|etbe adott

helyiségrészre eső emelt bérleti díjat, melynek mértéke a bérleti díj háromszorosa;
b) a szęrzódés megszrĺnése esetén az albér|ó a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés

igénye nélki'il köteles kiüríteni;
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c) ha a bérleti szerződés a bérlő jogutód nélkiili megsztĺnése miatt szűnik meg' az albérlő a
bérleti jogviszony fo|ýatásźra nem jogosult, kivéve, ha olyan szemé|y az a|bér|ő, aki a

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő 7993. évi LXXVIII. törvény a|apján a bérleti jogviszony folýatásárajogosult;

d) a he|yiség bérleti díjára vonatkozőan az a|bér\ő kezességet vá||a|, és az onkormźnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI.20.) önkormányzati ľendelet 17' $ (4) bekezdésében meghatárĺrzoLLkozjegyzói
okirat a|áír ását vállalj a.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2016. február 08.

3. fe|kéľi a polgármestert a határozat2. pontja szeľinti bérleti szerződés módosításának a|źirásźra.

Felelős: polgármester

Határidő: 20|6' február If .

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Gazđá|kodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététe|
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. február 1.

x.ęĹAoul-"-ý-( E-ĺs.
dr. ĺłencz Adrienn Ą .
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2. szźlmű melléklet

B U ĐÁPEsT FŐvARÖg vľl. łĺglłÜ reĺ ĺÔzservÁ*osl ÖNK$RMÁ *maĺ

KÉnplpĺtĺ PIÁcI ÁnusÍľorĺnr.y aĺ,BÉnĺETBE aoÁsÁrĺoz

(Úľ Tnr,exr rÉnr Prac)

Alulíľott Maszlag Nándor. a 'lN-T Group Kft. képvisełetében kijelentem. hory a(z) Oľbĺán SzíIvia
egĺéni vál|alkoza ana| azui.Ieleki térj Piacon běrelt iŁlethelyiséget albérletbe kívánom adni és ehhez
kéľem az onkorm ány zat j óv áhagy tts át.

Az albérletbe adni kíván elłíľusítóhelyjele: G7

Álbéľletbe adó ad*'t&i:

Cégnév: TNT GROUP Kft'
Székhely; H-l 1 73 Budapesl' Sima utce 33 '

Cégiegĺzekszám: 0 1 -09-904 l 53

Adószám: 1 Ą ĄĄ5040-2-42

Képviselő neve: Maszlag Nándor iigrvezető

Te]efonsám: Ú6.30.?29.9999

Ěrtesíiési cím: H-1 l73 Budapest, Sima utca 33.

AlbérleÍbe vevő adatai:

Cégnév: Oľbán Szílr'ia e5zéni vá||akozó.

Ál|alrdó lakcím: H-l163 Budapest, Üzbég utca 38.

N1'i,lvántartási szám: 5o2483 64

Adóazonosító jel: 8343 854039

.Ądószám : 67 44863 8-2 4f
Telefonszĺm : o 6.20.982. L 597

Értesítési cím: H-i 1ó3 Budapest' Üzbég utca 38.

Kelt: Budapest 2016.lanuźr 2.I '

ptrť^ #ľaawap Kgffi-
t3t3 6uĺí*ąipt, €iÍ'lĺrs {iłcff 33.
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NYíLATKoZAT

'Alulíĺoťt Maszlag }iĺáĺdor, 
Tint 1 lIśT Group Kft. (Székhely: l 173 Budapesą Sima utca 33. Adoszĺĺn:14u5040.242\ Vezetó tisztségviseto.jełepviseĺoje kijeĹntm, . ,el.i*agl.'"ä",", , nemzetÍ

#ľđlí:'szóĺó 
20li. évi CXCVI. 

'o;.ny3.$ ř1) ueĺc' r'1pón6u.oiiiřáĺ.ĺ'ĺ"to szervezetnek

Tudonásul 
. Y::'em, hogy amennyiben bármiféle vá]tozás miatt a táľsasáýszert'ezę1 már l'e.mminősüIne átlátlratú sfeľVeuetnePb áża taľsaság/szervezet ktĺteles u":.l*t""i-ü.ř*dónĄ ametyretekintętteĺ a bérbeadó a bérleti szerződéstjogosuít felmondani.

Nyilatkozom továbbĄ hoey az a|ábbi kizáľó okok a táľsasággaľszen,ezettel szemben nem állnak fenn:a' 
7 ý1s7s!ďye*"'ęt yég"łŤtrolás alatt áI,I, vagy e vonatkoaĺsábaĺl csődeljáriás elrendeléseIól szolóbiĺósági végzést ki;nśteT"Ł *e"" az e||eneloaĺto.t felszámotási eljilĹ;řsl.j,"' e1rendeltét

' "19y 
ellene végrehajtísi eljríľrís van folyamatban,

D. a taÍsa.ag/szervezet a tevékenységét felfiiggesztettą vagy Íevékenységét felÍiiggeszteťték;c. r,ezető tisáségviselöĺ,képviseJő gazdasági-i|tetöleg szakmai tevéken-r,ségél,el kapcsolatban jogerős
'uirĺ;egi 'íté|etben 

megállapított b*"99l"iľ**y. "kou.t",t 
el, amíg a bĺĺntetett e]öéletbez fűzŕldöhátľányok alól nem mentesülq 

11ry.1linek tevékenységét u jogi sJe*eľři;;;;;"" alkalmażlatóbüntetojogi iĺItéfkedésekőĺ szóIđ2o0ĺ' évíCIV.,tti*'enyi.J ĺzl ĺ"ŕ"'aä. iJl""sy;ffilj;alapján a bíľó*łg jogeĺós ĺtý|eteĘen korlátoztą az eruusĺae;e ł;ü 
'."gń;; íJvel."nyseget m,á". bíĺoság hasonló okbót és módonjogerósen koľíátoaa;c. 

ęa'zla^sałi ńrsasáýszervezet,eg."_eňel rĘebben ĺejráĺt ado-' vámfizetési vag;- tiĺľsadalombiĺosítrłsijaľu|ékÍizetési kötelezettségénéiĺ'. a leteřepedese śłnti.ón'1g".ď; ;ikh"ń szerinti oľszágjogszabályai alapján . nem tett eleget, kivéve' lra megfizete.e." ĺ-ĺ.'äe" t"poä'.
Tudomásul veszem} hogy a d. pont szeńnti adófIzetesi kötelezettség alaĺ a belföldi székhelyrig;azdasági szeľepĺó tekintetében az átLaÍíIi adóhatóĺäg és a vámhatósrĘ atĺ oylt,,ĺn.',tot adóťlzetési
köteĺezettséget kell éĺteni, továbbá a4 hogy a d. pontban meghafiiľozott időtaĺamot mindig a bérletijogviszony létesítéséĺe iĺányuló kerelem benyújtasának iaopon6ĺtol kell "'ĺiĺtani
BudapesŁ 2016. Iuvtĺt 2i .
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i\TYILÁTKOZAT

Nemzetiłaglonró! szóló tön,ény 201 Í. évi CXCW. ĺö.r.'.,fu 3,{ ]. pontja szerinĺ dtlóĺható szeł.vezet:

a) az állam, a köIĺségvetési szeru a köztesĺüĺeÍ, a helyi önkoĺmółlyzat, a nenzeliségi önkormallyzaí, atárylas, az eg,fuizi jogi személy, az oÍyan gazdlźĺkodó s,e.,.,,Lt, amelýen * "ott*n 
vagĺ a kelyi

onkonnún1zat ki;löil-küIön vąg? eĐliitt ]1a%ros részesedésseĺ rendetkełk, a ne,i"tkłj,i síervezet.'a
Ęťoai óIlan, 1 hĺitJ?iĺdi heĺyhatósĺźg' a kiłtJöłđi áItalni vag,l helyhatĺ5sógi ,,"* ii * t",ip,ĺ
ca71ĺa.29sĺ Téľségről szóló megátlapodłźsban łészes a]lam szabí]yo,,ĺt pi,"áía bevezełett nyihcinosan
műIttkĺő ľés n énybsas ág,

b) az o|yan be!fr;ldi vagĺ hiĺfr;ld! loqĺ.s11ryl7, vag, jogi szeméIyiségg;el nem ĺendelkező gazđźtkodó
s z e fu* e z e t, am e ly nu gfe l eł a k öv etkez ő fe I t é t e le kzek :

ba) Íilajdonasi szeľkezete, a pénzmosĺźs és a terrorizłnus finanszírozá.sa megelőzéséről és
megakadályozĺźs<źľol szóló ĺôrýény szerinl meghar rozotĺ tén.vleges íulajdonosa megisnlóľhető,

bb) az Europt\i I}nió tagłźlĺanóban, az Európai Gazdąsógi Térségľőt szóIó megťĺIIapodásban részes
tillĺylb3n, 

.a GyłsĺigI Eg,1uttműkôdesi és Fejlesztési Szár-łezet řagóllanábm"vag,, olyan ótłambanrcndelkłzik adóiĺletőséggel, anlellyel Magłarcrszógnah ą ketgs ađóztauźs íkeriilěsérőI szóIł5
eg;ezménye vtm,

bQ nen minősüJ a ilbsasógi adóról és az osztĺłIékadóľó! szó!ó t<irvény szeľřnt meghatározoĺ!
e l len őrzott külfi)Idi tđrsas ógtl Ą
bđ) a gazdólkođó szeyýezetben közvetleniil vagł közyetetteft tĺjbb mint 25%-os ĺulajd'onnal, befoĺyłźssal
vagl szgvazali jtlggal bíró jogi szeméIy, jogi szemétyiséggel nem rendelkező gazdźllodó-szánezet
tekintetében a ba), bb1 és bc) alpont szerintifettételekfenntźilnak;

c) az a civil szen,ezeł és a ,*ízitársulat; amely megklel a következőfettěteĺebze*L

ca) vezető tisztségviselői megismeľhetőt

cb) a civil szeyýezet ćs a pizitĺźłsuIat, valąmint ezekvezető tisztségvise!ői nem atlátható szervezetben
nem rendeikemek 25%-oĺ meghaladó rěszeseděssel,

cc/ székhelye aE h,lrópai Unió' tagóllanlźbgn, a3 Euĺópai Gasdasĺ}gi Térségről szótó megźłIapodásbąn
részes ĺźI\amban' a Gazdasági Egfüttft-űkôldsi ěs Fejlesaési szenezeĺ ng;tlaruźbän väg, ayan
úłląmban łan, amellye| Maglaroľszágnak a kettős adőziatłźs ďkriłtéséről szóíó egyezménye vąn-
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Alulírott ORBÁN SZÍLVIA e8yéni váIla]kozó n}'ilatkozom, hogy a G7 je|űhelyiség
bérleti đíjára vonaikozóam az albérletbe vevő készfizető tezesseget vá]1a1,, és az
onkormányzat fuIajĺlonáhan á11ó nem ]akág cóljáľa szotgáló helyiségek
béľbeadásának ŕeltételeiľől szóló 35/2013. (W'20.) önkormányzati 

"rendelet 
iz.s ĺłl

bekezdésében meghatáro zott ki>Ąegy zői okirat ďáírását v;áĺďiä.

Buđapest 2a16' J anuár 27.

oľbán Szílvia
Egyéni vĺállakozó
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