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ELiTERJESZTES
A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016.jú1ius 04-ei ülésére

Tárgy: Miirschbergeľ István egyénĺ vállalkozó béľlő és Sáhó Lá.szlő Benjámin eryéni
váIlalkozó béľleti jog átľuházásálhoz va|ő hozzájárulás iľánti kiizłis kérelme a
Budapest VIII. keľület, Tavaszmező u. 5. szám alatti, iinkormányzatĺ tulajdonú
nem lakás céljáľa szolgálĺí helyiség tekintetében

Előteľjesztő: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.,
Faľkas ors vagyon gazdá|ko dási igazgatő

Készítette: Balog Erika refeľens
A napirendet nyilviános ülésen kell trírgyalni
Adĺ jntéselfogadásĺíhozegyszerllszavazattobbségsztikséges

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdonźú képezó Budapest Vlll.^kerület, Tavaszmező u. 5. sziím a|atti,
3524sl0lN2 helyrajzí számon nyilvántartott, 19 m" alapteľĹilettĺ, utcai bejźratű, Ítlldszinten
elhelyezkedő nem lakás céljáľa szolgáLő helyiség bérlője Müľschbeľgeľ István eryéni
vállalkozó (székhely: 1188 Budapest, Kĺllcsey u.66. B. épület fszt.l.; nyilvantartási sziĺm:
2189769; aďőszźtm 40353742Ą-a3) az 1976. május 17. napjźn kelt, és aYźrosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság 66212014. (VI. 16.) számthatźrozatával a béľleti díj cscikkentése miatt
2014. július 09. napjĺín módosított,hatźĺozatlan idejű bérleti szerzodés szerint. A béľlő a
helyiséget könyvkötő míĺhely tevékenység cé|jarahasznźl|ja. A bérleti szęrződés módosítása
előtt Müľschbeľgeľ István egyéni vállalkozó 16.510,- Ft nem kanatoző óvadékot ťĺzetett.

A helyiség azingatlarl-nyilvantaľtásban Ĺizlethelyiség besorolással szerepel.

Avizőrźs helyiségre az onkormtmyzatkĺjz<js kdltség f,rzetési kötelezettsége:3.920,- Ft/hó.

Jelenlegi havi nettó bérleti díj előírás: 13.000,. Ft, a bérlőnek20l6.június 30-ig nincs bérleti-
és különszo|gźitatasi díj tartozása.

Müľschbeľger István egyéni vállalkozó béľlő, valamint Sáhó LászIó Benjámĺn egyéni
vállalkozó (székhely: 1145 Budapest, Szugló u. 80. 1. em. 5.; nyilvantartási szám,. 50478633;
aďószttm: 67606122-2-42; vá||alkozás kezdete: 2016. 04. 18.) képviseletében dr. Walter
Andrea iigyvéd 2016. május 02-án kérelmet nyújtott be Taľsaságunkhoz, amelynek
éĺtelmében a Müľschbeľgeľ István egyénĺ vállalkozĺó bérlőtől Sáhó László Benjámin
egyéni vállalkozó át k'lvtnja venni a béľleti jogot váItozat|an feltételekkel. A kérelenthęz a
sztikséges iratok csatolásra kerĹiltek (közös kéľelem, megállapodás, jelenlegi bérlő nullás
bérleti díj ígazo|ása, az átvevő egyéni vállďkozói tevékenység megkezdésének
nyilvántartásba vételéńI szőLő értesítés).
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A bérleti jog átađasźravoĺatkozó közös kérelemben Sahó László Benjámin egyéni váIlalkoző
kéľte, hogy kezdő vállalkozóként a helyiség után fizetendő bérleti díj összege ne vá|tozzon, az
a MĹiľschberger Isfuán egyéni vállalkozó áItaIťLzetettbérleti díjon keľüljĺln megállapításra.

Sĺĺhó László Benjámin egyéni váI|alkoző attrgybanĺ helyiségben papír-, írőszer, irodaszer és
nyomtatvány, hit|ap, folyóirat, időszaki kiadvány, továbbá édesség, ital, ajźndélľrźtrgy,
háztartási vegyíźrű, kźlvé, tea, egyéb élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységekkel, valamint
sorsolásos jaték szervezésével (engedélyhez nem kötött) és szerencsejáték szelvény
éľtékesítésével kíván foglalkozni.

Az átrevó továbbá úgy nyilatkozoĹt, hogy amennyiben ta|áI szakembeľt, akkoľ a könyvkötő
tevékenységet is meg kívánja taľtani és felveszi tevékenységei kĺlzé.

Az opten Cégnyilvantaľtásból megállapítható, hogy Miiľschberger István egyéni véllalkoző,
és Sahó Lász|ő Benjámin egyéni váI|a|koző is működő vállalkozók, tevékenységi köľĹik
megfelel a megĺĺllapodásban feltiintetett tevékenységekkel.

A Grifton Propeľty Kft. (Toronyi Ferenc) áIta|2014. május 08. napján készített és a Mozaik 8

Kft. ľészéről Gódor LászIő fuggetlen szakértő źita| 2016. június 22. napján aktual.izźit
éľtékbecslés szeľint a helyiség forgalmi értéke 3.560.000,- Ft (187.368 

'-Ftlm).
A helyiség bérleti díja a forgalmi érték I00 %-anak figyelembevételével, valamint a
24812013, (VI.19.) Képviselő-testületi határozat 5. p.) pont és 8. a) pont előírásai a|apjźn az
utcai bejarutt ťoldszinti helyiségben végezru kívant élelmiszer-kiskereskedelem
szeszárusitással tevékenységhez tartoző 10 %.os szorzőva| szźlmított havi nettó bérleti díj
29.667,-Ft.

Nem javasoljuk atargybarihelyiség bérleti díjának 13.000,- Ft/hó + ÁFA összegben tĺiľténő
megállapítását, tekintettel aľľa, hogy Mürschbergeľ Istvan egyéni vźiIa|koző bér|ő áIta|
folytatott tevékenységgel (könyvkĺitő) ellentétben Sahó LászIő Benjĺĺmin egyéni vti|a|koző
tital végezni kívant keľeskedelmi tevékenység magasabb bevételt eredményezhet, ezéľt nem
indokolt a jelenlegi béľleti díjon történő bérleti jog źftadás.

Javasoljuk a tulajdonosi hozzájaru|ás megadását a fenti helyiség béľleti jogának
átrvhazásźůloz Sáhó LászI.ő Benjámin egyéni vállalkozó tészére, és új béľleti szerződés
megkötését hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási hatariđő kikĺltésével papír-, írőszer,
irodaszer és nyomtatvány, hírlap, folyóirat, időszaki kiadviĺny, tovźlbbá. édesség, ital,
ajźndéktaryy, háztartási vegyiáni, kávé, tea, egyéb élelmiszer kiskeľeskedelmi
tevékenységekkel, valamint soľsolásos jźúék szervezésével (engedélyhez ,Íem kötcitt) és
szerencsejáték szelvény értékesítése tevékenységek céljára 29.667,. F't/hó + AFA + kĺjztizemi
és ktĺlönszolgáItatási díjak összegen, 3 havi óvadék és 6 havi szeľződéskötési díj
megfizetésének, vďamint a közjegyzőí o|<lrat elkészítésének kötelezettségével.

A bérleti jogviszony átvétele során Sáhĺó Lászlĺó Benjámin egyénĺ vállalkozó 6 havi bruttó
béľleti díjnak megfelelő' azazbruttő 226.063,. Ft összegú szeľződéskiitési díj megfizetésére
kötelezett.

Jogi képviselőnk tttjékoztatása szerint ablrősźry több esetben ítélettel ismeľte el a bérleti jog
átnńźlzásźnak megtöľténtét annak ellenére, hogy a béľleti jogot átvevő kérelmező a bérleti
szeruođéstnem kĺjtĺitte meg az onkoľmźnyzattal.Ezértjavasoljuk a hozzź$źľľulás kiegészítését
arra vonatkozőan,hogy ahozzźĄárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot
átvevő kérelmezo a bérleti szeruőđést megköti, és ail. egyo|da|ű kötelezettségvállaló
rlylLatkozattal megerősíti. Ennek megtĺirténtéíg a hatźĺozat meghozatalának időpontjában
érvényben tévő bérleti szerzőđés szeľinti bérlőt ismeri el bérlőként az onkoľmźnyzat a béľleti
szerzođésben foglalt feltételek szerint.



il. A beteľjesztés indoka

A bérleti jogviszony źúnlhtľ;źsa d<jntést igényel, amely döntés meghozata|áĺa a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kapcsiín a bérleti jog átnlhźzásanak engedé|yezését, meľt a
folyamatos magasabb bérleti díj bevétel vźxhatő, amely az Önkormźnyzat szźtmźraelőnyös, a
helyiséget az (átvevo) bérlő továbbra is bérli és kaľbantaľtj a, tovźtbbá a szerződéskotési díj
plusz bevételt jelent.

A helyi sé g bérleti j o gĺának źLtrvházása p énzugy i fe đezetet nem i gényel.

Ahatźrozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az onkoľmźnyzat 2016. évi béľleti díj
bevételét, és pozitívan befolyásolj a a szerzodéskĺjtési díj bevételt.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint elidegenítéstikľe vonatkoző egyes szabályokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 42. 5 (1) bekezdése
értelmében a bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzźljźrulásával másra átnllázhatja,
elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az eľĺe vonatkozó szerződést írásba kell
foglalni.

A Lakástĺjrvény 42. s Q) bekezdése szeľint onkoľmanyzati helyiség esetén a hozzájźru|źs
feltételeit cinkoľmanyzati rende|etben kell meghatározni. AhozzájaĺaIás nem tagadható meg,
ha a cseľélő féI az önkoľmányzat ľendeletében meghatározott feltételeket vállalja.

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljráľa szo\gźiő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20') önkoľmányzati reĺđe|et (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testiilet _ a rendeletben meghatźrozott feladat- és
hatáskör megosztás szerint _ önkormlínyzati bérbeadói dcintésre a Viíľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottságot jogosítj a fel.

A Rendelet 19. $ (1) bekezdése szerint abefogadáshoz, az albérletbe adéshoz, a helyiség
cseréjéhez és a bérleti jog átruhźzáshoz való bérbeadői hozzájĺíľulás szabźl|yait a rendelet
hatá|yba|épésekor mrĺľ fennálló és a ľendelet a|apjan kötött szerzodésekľe egyaľant a|ka|mazĺĺ
kell, ha a hozzájźnllás iľanti kérelmet e rendelet hatá|yba|épése után terjesztik e|o a
hatáskdľľel rendelkező bizottság r észér e.

A Rendelet 19. $ (2) bekezdése éľtelmében a bérbeadói hozzźljáĺulásról vagy annak
meglagadásaľól a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése a|apjan a bérbeadóihozzájźtrulás feltételeként kiköthető, hogy
a bérlőnek válIalnia kell:

a) a szeruőďés módosításától kezdve megfizeti az tĄonnanmegállapított bérleti díjat,

b) ha a szeruődés még nem taľtalmaz i|yen kikötést, hogy a bérlő a bérleti díjat ajövőben _
évente január l-jétől a KSH źltal az eIoző évre vonatkozőnkozzétett fogyasztői źľ:rndex
mértékével _ növelve ťlzeti meg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt ki5zjegyzőí okiľat aIźńrását, amennyiben affa a bérleti
szeruődés megkötésekor nem keľtilt sor,

đ) a mźx befizetett óvadék feltĺiltését az tĄonrĺan megálIapított bérleti díj összegének
megfelelő mértékéig, vagy ha óvadék befizetésére koľábban nem kerĹilt soľ a 14. $ (7)
bekezdés szerint óvadékot megťlzetí.
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A Rendelet 20. $ (1) bekezdése értelmében a bérbeadóíhozzájźlrulásról való nyilatkozat _ a
bérlo á|ta| harmadik személlyel kdtott megállapodás alapjrín _ a bérlő kérelmére adható ki. A
bérbeadói hozzźtjźtru|ásról előzętes nyilatkozat is adható. 

^ 
(2) bekezdés alapjan a bérbeadói

ĺyilatkozat kiadása e|ott a bérlőtől és a bérbeadőíhozzźĄźrulással érintett haľmadik személýől
nyiIatkozatot kell kéľni, hogy vállalj źl<-e a bérbeadó źital _ a felhívassal egyidejiĺleg _ közölt
feltételek telj esítését.

A Rondolet fI. $ (1) bekezdésg alapjĺín bérloti jog átruhĺízása esetén a bérbeadó
szerződéskĺjtési díjat jogosult felszámítani' amelynek mértéke a bérleti jogviszony
fennállásanak vláľható időtaľtama a|apjan keľül meghatározásta. A díj mértéke hatarozat|an
íđeju szeruődés esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő összeg'

A Rendelet 21. $ (3) bekezdése szerint a bérleti jog átnlhazása esetén a bérleti szerződés
megkötéSéig az eredeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmeľĹilő kötelezettségek teljesítéséért, a
béľbeadó nyilatkozata nem eredménye zi a bérleti jogviszony módosítását.

A Képviselő-testiilet 24812013, (VI.19.) szźlłnűhatáĺozatának (a továbbiakban: Kt.határozat)
7. pontja a|apján a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelenhatźrozat és a Kt'
más hataľozata szerint aktua|iza|t beköltözhető forgalmi értékének 100 o/o-a szolgáI.

A Kt. hatáĺozat 5. p) pontja a|apjtn, ha a helyiségben tĺibbféle tevékenységet végeznek, a
béľleti díj megállapításánźi azt atevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapjĺán a 8.
pont szerinti magasabb érték megźtllapítható.

A Kt. hatźrozat 8. a) pontja éľtelmében, a helyiségben végezni kívant tevékenység
figyelembevételével történik a bérleti díj meghatźltozása, az utcai helyiségben történő
élelmiszer-kiskereskedelem szeszárusítással tevékenységheztartoző szotző |0 %.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatáłozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

I.) hozzájárul a Miirschbeľgeľ István egyéni vállalkozĺó bérlő által bérelt, a Budapest VIII.
keľület, 35245l0lV2 heIyrajzi szĺĺmon nyilvĺíntaľtott, a Budapest VIII. keľtilet,
Tavaszmező u. 5. szám a|atttalá|ható, utcai bejaratű fřildszinti, 19 m" alapteriiletű' nem
lakás célú üzlethelyiség bérleti joganak átrvhazásőhoz Sáhó Lász|ő Benjámĺn egyénĺ
vállalkozó részéte papk-, ítőszer, irodaszeľ és nyomtatvány, hírlap, folyóirat, időszaki
kiadvány, továbbá édesség, ital, ajándéktárgy, hánarási vegyiáni, kávé, tea, egyéb
élelmiszeľ kiskeľeskedelmi tevékenységekkel, valamint soľsolásos játék szervezésével
(engedélyhez rLem kdtött) és szerencsejáték szelvény értékesítésével tevékenységek
cý|jara, hattttozatLan időre, 30 napos felmondási hatźxidő kikĺitésével 29.667,. Ft/hó' +

AFA béľleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
HatÍlrĺdő : 20 I 6. j úlius 04.

2.) a béľleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy a béľleti szerződés megkötése előtt sáhó
Lász|ő Benjámin eg5rénĺ vállalkozó 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azazbruttő
226.063,- Ft összegű szerződéskĺitési díjat megfizessen.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KÓzpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20 1 6. j úlius 04.
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3.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatálrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzóđés megkĺitéséľe, melynek feltétele a 2.) pontban meghatáľozott szetződéskĺjtési díj
megfizetése mellett az, hogy az Önkormźnyzat tulajđonában á||ő nem lakás cé|jara
szolgáló helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) oĺ.lkotmtnyzati
rendelet 14. $ (2) bękezdése a\apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (4) bekezdése alapjrán közjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá|IaIási
ny ilatkozat alźir ását v áIIa|j a a b ér|ő .

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkođási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatariđo: 2016. augusztus 3 1.

4.) a bérbeadói hozzájaruIás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot źlíĺevó
Sáhó Lászlĺí Benjámĺn egyénĺ vállalkozó a jelen hatáľozatban foglaltaknak eleget tesz,
azaz az óvađékot és a szerződéskötési díjat megfizeti, a bérleti szerződést aIáfuja és azt
egyoldalú kötelezettségvá||alő nyi|atkozattal megerősíti. Az onkormĺányzat ezen egyĹittes
feltételek teljesítéséig Mürschbergeľ István egyénĺ vállalkozĺót ismeri e| bér|őként az
érvényben lévő bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. auguszľus 31.

A döntés végrehajttĺsátvégző szęwezeti egység: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.
A lakosság széles körét éľintő dĺintések esetén javaslata a kózzétételmőďjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l6.junius 28.
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