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I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvátosi onkoľmányzat (továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajđonát képezik a Budapest vlil. keľület, Népszínház u.2l. szttm a|atti,34799l0lV2 és
34799lOlN6 hľsz.-ú, 208m2 alapterületű pinceszinti ós 258 m2 alapteľületű utcai bejtratil
ftjldszinti nem lakás célú helýségek. A helýségek bérlője a DIWA-Plusz Kft.
(cég1egyzékszám:0I-09-721235; székhely: 1103 Budapest, Gyömrői ut99.; képviseli: oláh
Attilaügyvezető) a2003. december 16-źlnkelt,2013, augusztus 28-étnés2014.június 30-án
módosított hatźlrozat|an idejtĺ béľleti szerződés alapján. A pinceszinti rész kizátő|ag a
fijldszintről kĺlzelíthető meg. A DIwA-Plusz Kft. a béľleti szęrződés megk<itésekoľ óvadékot
nem fizetett. A szerzodésktités időpontjában a bérleti szerzłĺdésben csak üzlet funkció került
rĺigzítésre, a bérlő a helyiséget élelmiszeľ jellegű vegyes kiskereskedelmi üzlet cé|jéra
haszĺźija, szeszesital árusítással. Az ingat|an-nýlvĺíntaľtásban a pince Íroda, a füldszint üzlet
besorolású.

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 89412013. (VII. 3I.) hatźrozatábanúgy dontött,
hogy hozzájáruI a DMA-Plusz Kft. bér|ő á|ta| bérelt helyiség ftldszinti 14 m" alapterületú
részének albérletbe adásélhoz a Regina Tabak Bt. (székhely: 1103 Budapest, Gycimrői ijÍ.99',
cég1egyzékszám: 0I-06-78669|; képviseli: Dienes Eva Irén önállóan) tészére nemzeti
dohánybolt és újság kiskereskedelmi uz|et (szeszesital árusítása nélktil) céIjźra. A
hozzźĄáruIás megadásával a bérleti díj összege 495.249,- Ft/hó + AFA ĺiss'egrő|,547.069,-
Ft/hó + AFA bérleti díj + kozijzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegľe módosult. A bérlő
összesen 2.084.335,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzętett.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság70512014. (VI.23') hatćlrozatźlbanhozzźĄáru|t a
DIWA-Plusz Kft. bérleti díj csökkentési kérelméhez, és abér|eti dijat20|4.július 01. napjától
2.017 . június 30. ĺap1áíg 423,834,- Ft/hó + 15.994,- Ftlhó + AFA (összesen 439.828,- Ftlhő +

Atł) összegen ći|apitotta meg. A bérleti díj osszege 2017 .július 01. napjátó| 556.369,- Ftlhő
+ AFA + infláció összesre emelkedik.

A 3479910lN2 hrsz.-ú vizorźs
k<jtelezęttsége 33.280'- Ft/hó.

helýségre az onkormányzat közös költségfizetési
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A 34799l0lV6 hrsz.-ú vizőrás helýségre az onkormányzat kozĺjs költségfizetési
kötelezettsége 41.280,- Ft/hó. Összesen a két helyiség vonatkozásálban74.560,. Ft/hó.

Jelenlegi havi nettó bérleti díj előírás: 439.828,. Ft, a bérlőnek 2016. jaĺuźtr 3l-ig bérleti díj
tartozása nincs.

Az Avant.Inrrrro Kft. źita| 20|6. jarruáľ 14-érr készített, 2016. januáľ 27-éll függeĹlen
ingatlanforgalmi szakérto á|ta| felülvizsgált ingatlanforgalmi szakvélemény alapjáĺ a
3479910lN2hrsz.-ű helyiség forgalmi értéke 21.080.000,- Ft, a 3479910lN6 hrsz.-ri helýség
forgalmi értéke 66.080.000,- Ft, összesen 87.160.000,- Ft. A foľgalmi érték 100 %o-ának
ťrgyelembevételével, a helyiségekben végezni kívánt tevékenységhez l.artozó (élelmiszer
kiskereskedelem szeszárusítással) 10 %-os szorző a|apjźn a számított nettó havi bérleti díj
összeg: 175.667,- Ft, illetve 550.667,- Ft, összesen726.334,-Ft.

A DIWA-Plusz Kft. bérlő és a ,,Color 2000'' Kft' (szék4rely: 1084 Budapest, Mátyás tér 4.;
cégegyzékszám.. 0I-09-069162; adőszám: 10393697-2-42; képviselő: Dancsevics Tibor
iigyvezető) köztis kérelmet nyújtottak be a Társaságunkhoz a helyiség béľleti jog
átraházńsálnak engedélyezése céljából. A ,,Color 2000" Kft' a helyiséget továbbra is
élelmiszer jellegű vegyes kiskeręskedelmi uz|et céIjára kívánja haszná|ní, szeszesital
árusítással. A helyiséget egyedtili bérlőként kívánja bérbe venni, a ftjldszinti 14 m2
alapterületű részt nem kivánja a továbbiakban albérletbe adni.

A ,,Color 2000, Kft. a szerződéskötési díj cisszegét 3 havi bruttó béľleti díj összegben kéri
megéi|apítani, továbbá az iĄ bérleti szerzođést 10 év határozott időľe szeretné megkötni,
valamint kéri a bérleti díj megállapítását a jelenlegi,439.828,- Ft + ÁFA ĺisszegen.

A benýjtott iratok alapján megállapítható, hogy mindkét cég a nemzeti vagyonról szóló
20||. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|źihatő szęrvezetnek minősül,
ellentik végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, társasági adóbevallási
kotelezettségüknek a2013. és2014. évre eleget tettek.

A DIWA-Plusz Kft. régotabéľli a helýséget, ezért abérleti díja alacsonyabb foľgalmi értéket
alapul véve lętt meghatźrozva a béľleti szerzódés megkötésekoľ, amely 20l4-ben
csĺjkkentésre is keriilt. Időközben a kerületben az ingatlanźrakpiaci növekedése elindult, így a
helýség forgalmi értéke is megnövekedett. A helýség a|att a ťoldszinti részhęz hasonlóan
nagy alapteľtiletű pince helyezkedik el, mely a teljes helyiség hasznosíthatőságátjelentősen
kotlźúozza, és egy esetleges ptiyźnaÍi kiíľás esetén gyors bérbeadhatőságakétséges.

A bérleti jog átruházását javasoljuk a ,,Coloľ 2000, Kft. részére, mert a DIWA-Plusz Kft.
elmondása szerint nem tudja az iz|etet tovább fenntartani és üzemeltetni, így a kéľelem
elutasítása esetén a helýséget visszaadhatja és üresen marad. Az onkormányzat elesik a
béľleti díj bevételtől és közĺjs költség fizetési kĺltelezettsége keletkezik, így az onkorm ányzat
számtra előnyös a kérelem engedélyezése.

Jogi képviselőnk tájékoztatźtsa szeľint abitőság más esetben ítéletében elismertę a béľleti jog
átruhźzását annak ellenére, hogy a bérleti jogot átvevő kéľelmező a bérleti szerződést nem
kötötte meg az onkormányzatta|. Ezért javasoljuk a hozzźĄáruIás kiegészítését afta
vonatkozóan' hogy ahozzájźlrulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevo
kérelmező a béľleti szeruođést megköti, és azt egyoldalú kcitelezęttségvá||a|ő nyi|atkozatta|
megeľősíti. Ennek meg nem tĺiľténtéig a határozat meghozatalának..időpontjában éľvényben
lévő bérleti szerzodés szeľinti béľlőt ismeľi el bér|oként az onkormánvzat a bérleti
szeruodésben foglalt feltételek szerint.
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il. A beterjesztés indoka

A bérlęti jogviszony źtraházása bérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozatalára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Atárgý helýség béľleti jog átađźsźnak engedélyezésével a helýség folyamatos bérbeadása a
cél' amely a folyamatos bérleti díj bevételt biztosítja az onkormćnyzat szźtméra, és a
helyiséget továbbra is karbantartj a abéfló, továbbá a szerződéskĺjtési díj plusz bevételt jelent.

A helýség bérlęti jogátruházásának engeđélyezése pénztigyi fedezetet nem igényel.

Ahatérozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolja az onkormányzat 2016. évi bérleti és
szerződéskĺjtési díj bęvételét.

IV. Jogszab ályi körny ezet

Az onkormányzat tulajdonában á11ó nem lakás céljara szo\gá|ő helýségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35lf013. (VI. 20.) ĺinkoľmányzati ręndelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)
bekezdése éľtelmében a Képviselő-testtilet - a rendeletben meghatźtrozott feladat- és hatáskor
megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói d<jntésre a Városgazdálkodási és Pénzügý
Bizottságot j o gosítj a fel.

A lakások és helýségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól
szőIő 1993. évi LXXVII. torvény 42. $ (1) bekezdése éĺtelmében a bérlő a helyiség bérleti
jogát a bérbeadó hozzźtjáruIźtsával másra átruházhatja, elcserélheti, vagy a helýséget
albéľletbe ađhatja. Az erĺe vonatkozó szetződést írásba kell foglalni. A törvény 42. s Q)
bekezdése szerint önkormányzati helýség esetén a hozzájárulás feltételeit önkormányzati
rendęletben kell meghatározni. A hozzájárulás nem tagadhatő meg, ha a cserélo fé| az
önkorm ányz at rendeletéb en me gh atáro Zott fe|tételeket vál l alj a.

A Rendelet 19. $ (1) bekezdése szerint a befogadáshoz, az albérletbe adáshoz, a helýség
cserejéhez és a bérleti jog átruházáshoz való bérbeađői hozzájárulás szabá|yait a rendelet
hatálybalépésekor máľ fennálló és a ľendelet a|apján kötött szerződésekre egyartlnt a|ka|mazni
kell, ha a hozzájárulás iránti kérelmet e rendelet hatálybalépése után teľjesztik elő a
hatáskörręl rendelkęző bizottság részére.

A Rendelet 19. $ (2) bekezdése értelmében a bérbeadoí hozzájárulásról vagy annak
megtagadźlsáról a Yfuosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság dönt.

A Rendelęt 19' $ (3) bekezdése alapján a béľbeadóihozzájfuulás fęltételeként kikötheto, hogy
a béľlőnek vállalnia kell:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti azujonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerzodés még nem tartalmaz ilyen kikötést' hogy a bérlő a bérleti dijat ajĺivőben -

évente janltr l-jétől a KSH źital az ę|őző évrę vonatkozón kozzétętt fogyasztói áľindex
mértékével - növelve ťlzetimeg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat aláírását, ameruryiben aÍra a bérleti
szerzóđés megkötésekoľ nem került soľ,

đ) a már bęfizetett óvadék feltöltését az íjonnan megźů|apitott bérleti díj összegének
megfelelő méľtékéig, vagy ha óvadék befizetésére korábban nem keľült sor a 14. $ (7)
bekezdés szęrint óvadékot megfizeti.

A Renđelet 20. $ (1) bekezdés értelmében a bérbeaďői hozzajárulásról való nýlatkozat _ a
béflő á,|taI haľmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a béľlő kéľęlmére adható ki. A
bérbeadói hozzźĄáru|źlsról előzetes nyilatkozat is adható. 

^ 
(2) bekezdés alap1án a bérbęadói

nyilatkozat kiadása ę|őtt a bérlőtől és a béľbeađőíhozzajárulással érintett harmadik személýől
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tyl|atkozatot kell kérni, hogy vállalj ák-e a bérbeadó áitaI _ a felhívással egyidejűleg - közölt
feltételek telj esítését.

A Rendelet 2I. $ (1) bekezdése a|ap1áĺ bérleti jog átruházása esętén a bérbeadó
szerződéskötési díjat jogosult felszámitani, amelynek méľtéke a bérleti jogviszony
fennállásának vźrhatő időtaĺtama a|apján keľĹil meghatźrozásra' A díj mértéke határozat|an
ideju szerződés esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő összeg.

A Rendelet 21. $ (3) pontja szeľint a bérleti jog átruházása esetén a bérleti szerződés
megkötéséig az eredeti béľlő felel a helyiségbéľlettęl felmerĹilő kötelezęttségek teljesítéséért, a
b éľb eadó nýl atkozata nem eredménye zi a b éfleti j o gviszony módo sítását.

A 248/2013. (VI.19.) szźtmű képviselő-testĹileti hatfuozat 7. pontja a|ap1źn a helyiségbér
alapjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-testĹilet más hatáľozata szenĺt
aktualizá|t beköltözhető forgalmi értéke szolgźi. A határozat 8. a.) pontja értelmében a
helýségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével torténik a bérleti díj
meghatározása. A bérleti díj megállapitásáĺźi az éIe|miszer jellegű vegyes kiskereskedelem
szęszárusítással tevékenységhez taftoző szorző I0 %.

A nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 11.$ (16) bekezdése szerint a
törvényben, valamint a helý onkormányzat tulajdonában á|Iő nemzeti vagyon tekintetében
törvényben vagy a helý önkormányzat rendeletében meghatározott éľtékhatár feletti nemzeti
vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés iliĺjźn, az
összességében legelőnyĺisebb ajánlatot tevő tészére, a szolgáItatás és ellenszolgáltatás
értékarźnyosságával lehet. A törvény 11.$ (18) bekezdés éľtelmében a (16) bekezdésben
foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ameĺnýben természetes személy vagy 100o/o-ban

magtntulajdonban á|Iő gazdáikodó szervęzet a nemzeti Vagyon haszná|őja. és a hasznźiatćtban
á|Iő ĺemzeti vagyont hasznosítja. Jogi képviselőnk állásfoglalása szerint bérleti jog átruházźsa
pźiy ázat mellőzésével megvalósítható.

Fentiek aIap1áln kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy dontését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A. veľzió:

..év. (...hó....nap). szćĺmuYátosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem iáľul hozzá a DIWA.Plusz Kft. által bérelt Budapest VIII. kertilet, Népszínházu.
2|'. szám a|attí, 3479910/Nf és 3479910lN6 hľsz.-ú, 208 m. alapterületű pinceszinti, és
258 m" alapterületű utcai bejáratú ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának
átruháZásához a ,Color 2000'' Kft. részére az á|tala megajánlott jelenlegi, azaz 439.828,-
Ft/hó + Áľa. béľleti díj + közü zemi- és kĺilĺjnszo|gźitatási díjak összegen, tovább á nem
iárul hozzú a szerzodéskötési díj 3 havi bľuttó bérleti díj ĺisszegľe töľténő cscikkentéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. fębruár 8.

2.) hozzúiórul a DIWA-Plusz Kft. á|talbére|t Budapest VIII. kerület' Népszínház u. 2|.
sztlm alatti, 34799l0lV2 és 3479910lA16 htsz.'ű, 208 m" alapterületű pinceszinti, és 258
m" alapterületű utcai bejárata ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának
átruházástůloz a ,,Coloľ 2000oo Kft. részére, élelmiszer jellegű Vegyęs kiskeľeskedelem
szeszátusítássaltevékenység céIjára,határozott időľe, 2026. december 31-ig726.334,-Ft
+ Ára. béľletĺ díj +kiłzizemi- és kĹilönszolgá|tatási díjak osszegen.
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Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpofiZrt' vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: 2016. február 8.

3.) a bérletĺ szeruődés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szeruódés megkĺitése előtt a
,,Color 2000' Kft. 6 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő, azaz bruttő 3.351.490,- Ft
összegű szeződéskiitési díjat megfizessen.

Felelős: Józsefurĺľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. február 8.

4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t ahatźnozat 2.) pontja szeľinti bérleti
szerzodés megkĺltésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3, (VI. 20.)
onkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn 3 havi bérteti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapjánközjegyző
előtt egyoldalú kötelezetÍségvźilalási nyilatkozat a|áításátvá||a|ja a béľlő.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. ápľilis 30.

5.) a béľbeađői hozzájárulás abban az esetben válik hatalyossá, ha a bérleti jogot átvevő
,,Co|oľ 2000' Kft. a jelen hatáľozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a
szerződéskĺitési díjat megťlzeti, a bérleti szerződést a|áfuja és azt egyoldalú
kcitelezettségvállaló nyilatkozattal megerősíti. Az onkoľmanyzat ezek megtĺiľténtéig a
DIWA-PIusz Kft. bérlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szeľződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Hataridő: 2016. ápľilis 30.

B. verzió

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzdidrul a DIWA-Plusz Kft. által béľelt Budapest WII. keľület, Népszínhán a.21.
szám a|atti, 34799lolN2 és 3479910l N6 |lrsz.-,Ú, 2O8 m2 alapteľületű pinceś zinti, és 258 |rł
alapteľĹiletiĺ utcai bejaľatú fiildszinti nem lakás célú helyiség béľleti joglĺnak áúruhźuásźůloz
a ,,Coloľ 2000, Kft. ľészére, élelmiszeľ jellegíi vegyes kiskeľeskedelem szeszárusítással
tevékenység céIjáĺa,határozott időľe, 2026. december 3l-ig. A bérleti díj méľtóke 2017.
június 30.ig źrzonos a jelenlegi bérleti díjjal, azaz 439.828'. Ft + ÁFA bérleti díj +
kozĺj'zemi- és kĹilĺinszolgáltatási đíjak,2017. jrĺlĺus l-től 556.369,. Ftĺhő + ÁFA bérleti
díj + infláciő + kłĺzizemi- és különszolgáltatási díjak ĺlsszegľe emelkedik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. februlĺľ 8.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése e|őtt a
,,Coloľ 2000" Kft. 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttő 1.675.74s,. Ft
összegrĺ szeződéskiitési díjat megfizessen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő : 20 I 6. februrĺľ 8.



3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti béľleti
szetzodés megkötéséľe, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á1ló nem
lakás céljáľa szolgáIő helýségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
önkormányzati renđelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján 3 havi bérlęti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését' valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjánkozjegyző e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áír ását v áIla|ja a bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

4.) a bérbeađői hozzájárulás abban az ęsetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
,,Coloľ 2000" Kft. a jelen hatáľozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződéskĺjtési díjat megťlzeti, a bérleti szeruődést a|áirja és azt egyoldalú
k<jtelezettségvállaló ĺylIatkozattal megeľősíti. Az onkoľmányzat ezek megtörténtéig a
DIWA.Plusz Kft. béľlőt ismeri el bérlőként az éwénvben lévő béľleti szeľződésben foelalt
feltételek szerint.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápľilis 30.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.
A lakosság széles kcjľét érintő döntésęk esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2016. február 1.

honlapon

Kovács otto
v a1y ongazdálko dási igaz gatő
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