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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Budapest Főváľos VIII' kerĹilet Józsefuáľosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormanyzat) és Do-
rogi József Károly egyéni vállalkozó kĺjzott a Budapest VIII. kerület,35|f3/71 hľsz' alatt kialakított,
a természetben a Teleki Lász|ő téri piacon ta|źůhatő,\Ł je|zésu,30 m2 alapteľületrĺ, önkoľmányzati
tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatozásában,2014, március 14. napján kelt
béľleti szerződéssel létľejött béľleti jogviszony 2014. május ,'ĺ-én, a vonatkozó polgármesteľi döntés
éľtelmében a HONEST-TEAM Keľeskedelmi és Építőipaľi Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-718040;
székhely: 1142 Budapest, Róna paľk 6' 3. em. 22.; képviseli: Bodor Mihály ugyvezető; adószárĺl:
20176723-2-4f) részére źttruházásra került' Jelenleg tehźĺ a HONEST.TEAM Bt. a H2-es üzlethelyĹ
ség bérlője (a továbbiakban: Bérlő). A bérleti jogviszony hatáľozott ideju' 2029, március 3 1. napjáig
tart a vonatkoző szerződés alapján, a béľleti díj összege 75.0o0,- Ft/hó + ÁFA, a béľlemény kizáró|ag
vegyeskereskedés üzletköni áľusítás cé|jára hasznosítható. A Bérlőnek nem áll fenn tartozása az Ön-
koľmányzat felé.

Bérlő 2016. július 25-én kelt kéľelemében (1. számú melléklet) jelezte, hogy az üzlethelyiség bérleti
jogát źi kívánja adni az ANDI BAo SHOP Kft. (cégjegyzékszttm: 0I-09-271336; székhely: 1096
Budapest, Halleľ utca72. B épület fszÍ.' 2; képviseli: Nguyen Thuy Quynh ügyvezető; adőszám:
f5372|20-f-43), (a továbbiakban: Áwevő) részére, és kérte a béľleti jog éúruhazásźthoz az onkoľ.
ményzathozzáĘźru|ását' Átvevő külön nyilatkozatban (2,3. szć,ľĺrű szémű mellékletek) vállalta, hogy
a H2-es kereskedelmi egységben kizćró|ag az a|bér|etbe adó onkormźnyzatĘa| megkötött béľleti szęľ-
ződésben szereplő tizletköľnek megfelelő termékeket kíván forga|mazni, illetve bérleti dij megfizeté-
sét, valamint az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló nem |akás céljära szo|gźúő helyiségek bérbeadásá-
nak feltételeiről szóló Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének 3512013. (VI.20.) önkormányzati rendęlete (a továbbiakban: Helyiségľendelet) 17. $ (4)
bekezdésében meghatározottközjegyzői okirat a|źtírásät. Az Atvevo a nemzeti vagyonról szó|ő 20I|,
évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontjában megblatározott át|źLthatő szervezetnek minősül,
továbbá vele szemben sem végrehajtási, sem csőd, sem felszámolási eljárás nincsen folyamatban.

A Helyiségrendelet 19. $ (1)-(2) bekezdésének értęlmében a bérleti jog átruhánásáľól a hatasköľľęl
rendelkező bizottság dönt.

A Helyiségľendęlet 2l' $ (1) bekezdése szeľint a bérleti jogéúruhtľzása és cseréje esetén, valamint
béľlőtársi jogviszonynak a jogviszony létľejöttétő| számítoťt 12 hónapon beliil megsziĺntetése esetén a
bérbeadó szerződéskötési díjat jogosult felszámítani, amelynek méľtéke a bérleti jogviszony fennállá-
sának várható időtatama a|apjźn keľĹil meghatározásta, A díj méľtéke határozatlan idejű szerzódés
esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő összeg, hatćrozott idejű szerződés esetén pedig a bérleti jogui-
szonyból még hátralevő, minden megkezdett év után egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg.
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A szerződéskötési díj a bérlőnek nem jár vissza, azt abér|eti jogviszony megsziĺnésekor sem kell visz.
szať|zetni. A szerződéskötési díj mérsékléséről és elengedéséľól a hatásköľrel ľendelkező bizottság
jogosult dö'nteni.

Jelen bérleti jog átruhźzása kapcsán az Awevő źtIta| fizetendó szerződéskötési díj 975.00o'- Ft + ÁFA
(bruttó 1,f38,250,- Ft), tekintette| arra, hogy a Bérlő és az Önkormányzatkozottijogviszony a20|4.
évben jött létre, 15 év hataľozott időre. (A 15 évbő|2 év már e|te|t, ezért 13 évvel kell számolni, a

bérleti díj havi összege pedig 75.000'- Ft + ÁFA/hó, mely alapjan a szerződéskötési díj 75.000,- Ft +
Áľe x 13 év:975.000,- Ft + ÁFA, azazbruttó l.238.f5o,-Ft.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság pozitiv döntése esetén az ANDI BAo SHOP Kft, ľészéľę
a HONEST-TEAM Bt.-vel kötött bérleti szerzodés taľtalmi elemeinek megtartásával kerül sor a bérle.
ti jogviszony túruhtvtsra: határozott, f0f9, máľcius 3l. napjáig teľjedő időtaľtamra' 75.000,- Fťhó +
Ár.e beľleti díjja|. Az Áwevő 3 havi bérleti díjnak megfelelo összegű óvadék fizetéséľe köteles. Az
Átvevőnek a bérleti díjon felül csak a ténylegesen mért fogyasztások és használat a|apján tovább-
szétm|ázott elektromos áram, ivőviz, ťoldgźnszo|gźůtatás díját, valamint a piac üzemeltetéséből eredo

zöldhulladék-, szeľves eredettí hulladék-, kommunális hulladék Átvevő által leadott és Üzemeltető
ä|ta|nyi|vźtntaľtoff mennyiségszźń|ításidíjátkellmegfi zetni.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztéstźrgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilL A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja aH2 je|zésu iizlethelyiség béľleti jogźnak tńtuhtnäsa az ANDI BAo SHOP Kft. ľészé.

ľe.

A döntés péĺzugyi fedezetet nem igényel, azuz|ethelyiség bérleti jogának átľuhźr;źsźlval az onkor.
mtnyzat97s.0o0,. Ft + ÁFA (szerződéskötési díj) plusz bevételľe tesz szert.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

|993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Lakástöľvény) 42. $ (1) bekezdése értelmében abér|ő a

helyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzź|áĺu|źsával másra áLtÍllházŕratja' elcserélheti, vagy a helyiséget

albérletbe adhatja. Az erre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

A Lakást<jľvény 42. $ (2) bekezdése szerint Önkormányzati helyiség esetén ahozzájárulás feltételeit

önkormĺányzati ľendeletben kell meghatfuozni, Ahozzźłjźtulás nem tagadható meg, ha a cseré|ő fé| az

önkormányzat rendeletében meghatáľozott feltételeket vállalj a.

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljĺáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőlő 35lf013. (vL 20.) önkoľmźtĺyzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése értel-

mében a Képviselő.testület - a rendeletben meghatttrozoÍÍ feladat. és hatásköľ megosztás szerint -
önkormányzati béľbeadói dontésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 19. $ (1) bekezdése szerint a befogadáshoz, az albérletbe adäshoz, a helyiség cseréjéhez és

a bérleti jog átruhtnáshoz va|ő bérbeadói hozzźtjźrulrtts szabályait a rendelet hatá|yba|épésekor már

fennálló és a rendelet a|apjźtn kötött szerződésekre egyaránt alkalmazni kell, ha ahozzäjárulás iľánti

kérelmet e ľendelet hatźt|yba|épése után terjesztik elő a hatásköľľel rendelkezőbizottságrészére.

A Rendelet 19. $ (2) bekezdése értelmében a bérbeadói hozztĘáru|ásról vagy annak meglagadásárő| a

Y árosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

A Rendelet 19. $ (3) bekezdése a|apjän a bérbeadói hozzájén:|ts feltételeként kikĺjthető, hogy a bér-

lőnek vállalnia kell:
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a) a szetzodés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított béľleti díjat,

b) ha a szerződés még nem taľtalmazi|yen kikötést, hogy a bérlő a bérleti díjat a jövőben _ éven-

te j anuár l .j étól a KSH éůta| az e|oző évre vonatkozón közzétett fogyasztói árindex méľtékével - nö-

velve fizeti meg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzoi okirat a|áírźstlt, amennyiben artaabérleti szerzo-

dés megkötésekor nem keľült soľ,

d) amárbeťlzętett óvadék feltöltését az lijonnan megállapított béľleti díj összegének megfelelő

méľtékéig, vagy ha óvadék beťrzetéséľe korábban nem kęľült sor a 14' $ (7) bekezdés szerint óvadékot

megťlzeti.

A Rendelet 20. $ (1) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzź|áru|źtsról való nyilatkozat _ abér|o á'|ta|

haľmadik személlyel kötött megállapodás alapján _ a bérlő kérelmére adható ki. A béľbeadőihozzájá.
ľulásľól előzetes nyilatkozat is adható. A (2) bekezdés alapján a béľbeadói nyiIatkozat kiadása előtt a

bérlőtől és a béľbeadői hozzźĄćtrulással érintett haľmadik személytől nyilatkozatot kell kéľni, hogy

vállalják-e a béľbeadó źita|_ a felhívással egyidejűleg _ közölt feltételek teljesítését.

A Rendelet 21. $ (1) bekezdése alapján bérleti jog áúÍUhźLzźLsa esetén a bérbeadó szerződéskötési díjat
jogosult felszámítani, amelynek méľtéke a bérleti jogviszony fennállásának vźtrhatő időtartama alapján

keriil meghatáľozásra. A határozott idejű szerződés esetén a bérleti jogviszonyból még hátľalévő,

minden megkezdett év után ery havi béľleti díjnak megfelelő összeg'

A Rendelet 21 . $ (3) bekezdése szerint a bérleti jog źltruházétsa esetén a bérleti szerzódés megkötéséig

az eľedeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmerülő kötelezettségek teljesítésééľt, a bérbeadó nyilatko.
zatanem eredményezi a béľleti jogviszony módosítását.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásktjre a Képviselő-testülęt és Szervezeti és Miĺködési
Szabá|yzatárő| szóló Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.
testületének 3612014, (XI.06.) önkoľmányzati rendelete 7. mellékletének 1.1.l1. pontján, illetve a

Helyiségľendelet l9. $ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi hatźttozatijavaslatot szíveskedjen e|fo-

gadni.

Határozatijavas|at

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy d<int, hog7

1' hozzźĺjćrul a Budapest VIII. kerület, 35I23l|1 hrsz. alatt kialakitott, a természetben a Teleki
Läsz|ő téri piacon található IŁ je|zésu,30 m2 alapteľiilehĺ, önkormányzati tulajdonban lévő, nem

lakás céljáľa szolgźiő helyiség vonatkozásában a HONEST-TEAM Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-

718040; székhely: l142 Budapest, Róna park 6. 3. em. 22;képviseli: Bodoľ Mihály ugyvezető;
adószám: 20L76723-2-42) kéľelmének helyt adva az üzlethelyiség bérleti jogának az ANDI BAo
SHOP Kft' (cégjegyzékszźtm:01-09-271336; székhely: 1096 Budapest, Halleľ utca7f. B épület

fszt. f,; képviseli: Nguyen Thuy Quynh üryvezető; adószám: 25372120-2-43) tészére történö

tltruhtlzź-stLhoz, vegyeskeľeskedés iizletköľű ráľusítás cé|jttra, hatźrozott időre,2029, március 3l.
napjáig, 75.0oo,- Fíhó + ÁpA bérlęti díj cisszegen, továbbá 975.0o0,- Ft + ÁFA szerződéskötési

díj ANDI BAo SHOP Kft. által töľténő megťrzetése ellenében.

Felelős: Józsefuáľosi GazdálkodásiKözpontZrt.
Határido: 2016. aususztus 22,



f . felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'.t ahatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti szeľződés

megkĺitésére, melynek feltétele az 1.) pontban meghatározott szeruődéskötési díj megfizetése mel-

|ett az,hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadá.

sának feltételeiľől szóló 35ĺ2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźĺn3

havi bérleti dí|nak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 19. $ (3) c) bekezdése alapián koz-
jegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirásźú vállalja a bérlő.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodźsiKózpontZrt.
Hataridő: 2016, szeptember 30.

A dontés végrehajtását végző szewezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt, Uj Teleki

téri Piac és Termeloi Piacok Divízió.

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|
módjáľa: nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. augusztus 16.

igazgatősźry eln<jke

I KÖZPoNTZRT.
LpÍRre: MACH JÓzspn Pm.cvpzprl
PÉNzÜoyl FEDEZETET IGÉNYEL /
JoGIKoNTRoLL: ,k ą' ?{'l^
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1. számű melléklet

ÚJ Trleri ĺÉnł Plĺc És TtRĺeLll Pl,rcox

I(Énn.r,nnĺ PIAcI ÁRÜsfu lrĺnĺy "BÉ.nr,nľr iocÁNAI( Á'TnunÁzÁsÁlroz

1ýľttryw ľÉnl P'rłc)

Alulírott Bodor Miha|y ügyvezetö, a Honest J'eam Kęreskedelmi és Épfuóipari Betéti: Tá.rsxág

képvise|etében kijelentem, hogi a(z) Honest Tęam Kereskędelmi 'és Épĺtőipari Betéti.Tálsáság által az

Ú1 ľelelĺi teri Piacon béľelt üz|ethe|yiség ber|éti.,jogát át kÍvánom adĺi .a(z) ł\ndi Bao Shop Kft.
rélzéręés ehhęz kérem az Öĺkormłänyzat jóv.áhaýásáĺ

Az. átadrri kĺván e|árusítóhely jele: H / 2

Átaĺo adatai:
Cégnév: HonestTęgm Kęľeskedelmi és Építöipari Betéti Táľsaság
Székhely';'H-|142 Budapest, Róna park ó.3. em. 22.
C.egiegyzéksám: 0 t.0óí l 8040
.'Ądószám : 20 |i|.6:7 23 -f 42.
Képýiśé]Ö qęv,ęl Boiloľ Ml.tá|y,tigyvezetó
!.elsfo.p szárn :.ł3,6. 3 0.23, l'4668 l

Eľ'tesÍtéśi iÍm : Fl. 1 ] 42. tsüdapęst'. [ľóna pąłk 6ĺ.3., em. f2,

Átvevő adatai:
Cégnév: Andi Bao Shop Kft.
Székhely;.H,l096 Budapest' Haller vtęa72, B. épüle1 fsa 2.
Cégjegyzékszám: 0 l.09.2 7 l 336
Adósaĺin : 253 7 2 | 20.243
Képvise|ö nevo: Nguyón Thuy Qu'ynh ĺtgľeze1ô
Telefonszám: +36.30.50 l.95 l 9
Eľtesítési címl H-l096 Budapeśt, Ha|ler útoa 72. B;épillet fszt 2.

Kelľ Budapęst.20l6. Július 25.

ľiÜi;ií$T*TĘ/M *.T.
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2. számú melléklet

ľ.-{YI|áTKoZAT

A|u|ílott Nguyen Thuy Quynh az And| Bao Shop Kft. {Székhely: H-1096 Budapegt, }ĺa||eľ

!\2Ł-!2:l cáętęaá*ryáry. oĺ-0$27í3ts6i Ađószĺám: z5bv2l2o-2ą3l iigy.väzetőJe
ny||atkozom' -|oP a H / 2 keľeskcde|m| egĺségben klzáró|ag az 

"ín.ňätu" "joonlĺormányzattal megkötiĺtt bódet| szgrződésóben szeĺeplő üztetlĺolnek megÍete|ő
t€'Ínókékot.' kív.ánok. f.olga| mazn|.

Budapest' 2ot6. Jú|lug 25.

,'e*& 
đ.n.:ľ

ĺr|gluyen Thuy Quynh . üďđľ&.ľ
Andl Bao shon*K%sťł.ô'

'".-sť
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3. szźLmű melléklet

ITIYT-IÄTKOZAT

Atu!íľott:ĺĽErryen Thuy Quyľhaz.Andl BaoS|rop KfŁ (Sz6lthely:}l.!o96 B.gdapest' Hal|er
uti}a.?z'; cogecy.zóksĹám: oĹ.o9.271ít.,96; .Adóśzám; ,'l5g:?.2t:2v243) ugyvezet{|e
nyltatkozorn, hoty aH / 2|e|ĺi he$eeg b&|ot| diláľa vonaüĺozóan az átveĺő kegzÍ|zstő
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