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ELoTERJEsZTÉs
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l6. augusztus22-ei iilésére

Tárgyz nnľBsľoLT Anno |926 KÍt. béľtő és Dľ. Máľton
átruházásához va|ó hozzá,já.ľlu|áls iránti közös kéľelme
Rákóczi útt 25. szám alatti, önkoľmányzati tulajdonrń
helyiség tekintetében

Előterjesztő: Jőzsefvźtľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,
Farkas ors vagyon gazdá|kodźsi igazgatő

Készítette: Balog Erika refeľens
A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni
A döntés e I fo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbb s é g s zĺik s é ges

Tanácsadó Kft. béľIeti jog
a Budapest vltr. keľület,

nem lakás céljáľa szo|gáló

Tiszte|t Váľosgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a döntés taľtalmának ľész|etes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
tulajdonát képező Budapest VIII. keľület, Rákóczi ú|t 25, (Vas utca felöli bejáľat) szám a|atí,
36s06/0l1V40 he|yrajzi számon nyilvántartott, 55 m2 alapteľiiletű, utcai bejáratű, ftildszinten
elhelyezkedő, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlője a nnľľsľoLT Anno 19ze rĺt.(székhely:
1135 Budapest, Lehel u. 38.; cégjegyzékszám:0l-09-9|8484;adószám: |475g0gg-2-41; képvise|i: Dľ.
Máľton Mátyás ugyvezető) a 2075' január 12. napjźn kelt, határozott ideju,20|9. decembeľ 31.
napjtúg szóló béľleti szerződés szerint, aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Biżottság |324/2014, (XII,
lf ,) sztműhatározata a|apján. A bérlő a helyiséget rétesbolt (szeszárusítás nélkül) tévékenység cé|jára
hasznźůja. A béľleti szeruódés megkötése e|őtt a nnľasľol-T Anno 1926 KÍt. 333.756.- Ft ňem
kamato ző óvadékot ťlzetett.

A he|yiség az ingat|an-nyilvántaltásban üzlethelyiség besorolással szeľepel.

Avizórás he|yiségre az Önkormányzatkozös köItség fizetési kotelezettsége: l 1.000,- Fíhó.
Jelenlegi havi nettó béľleti díj e!őíľás: 87.600,- Ft, a bérlőnek 2016. július 3l-ig nincs béľleti. és
különszolgá|tatási díj tartozása.

e RnľnsnOLT Anno 1926 KÍt. bérlő, valamint a Dľ. Máľton Tanácsadó Kft. (székhely: ll37
Budapest, Szent István körút 20., 4. em. 1.; cégsegyzékszám: 01-09-980036; adószźm:238f699t-2-
41; képviseli: Dr. Máľton Mátyás ugyvezető) közös kéľelmet nyújtottak be Társaságunkhoz, amelynek
értelmében a nÉľtsľOLT Anno |926 KÍt. béľlótőI átkivánjá venni a bérleti jogot a Dľ. Máľton
Tanácsadó KÍt,, vá|tozatlan feltételekkel és béľleti díjjal. A kérelemhez a szükséges iratok
becsatolásľa kerültek.

Dľ. Márton Tanácsadó Kft. a tárgybani he|yiségben ľétesboltot (szeszesital árusítás nélkĹil) kíván
mrĺködtetni.

A opten Cégnyilvántaľtásból megállapítható, hogy a RÉTpsgoLT Anno |gf6Kft' és a Dľ' Málton
Tanácsadó Kft. anemzeti vagyonľól szóló 2011. évi cxCVI' tĺiľvény 3.$ (l) bekezdésénęk 1' pontja
szerint ét|áthatő szęryezetnek minősülnek, el|enük végrehajtás-, csőd- és felszámo|ási eljáľás ninós
folyamatban, táľsasági adó beva|lási kötelęzettségüknek f014. és 2015. évben eleget tettek.
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A Grifton Pľopelty.Kft. (Toľonyi Feľenc) áita|készitett és a Mozaik 8 Kft. részéről Gódor Lász|őfiiggetlen szakértő a|tl| 2}|6.jlilius 20. napján akfin|izźit éľtékbecslés szerint a helyiség foľgalmi
értéke 18.000.000,- Ft (327 '272,- Ft/mz).

A helyiség bérleti dija a forgalmi éfték lo0 Yo-ának figyelembevételével, valamint a źąsĺzols.
(Vl 19.) képvise|ő-testületi határozat 8. a) pont eloĺľašái ahpján az utcai bejáratú Íiildszintihelyiségben végezni kívánt szeszmentes vendéglátás tevékenységhez tartozó 6 %o-os szoľzőva|
számított havi nettó bérleti díj 90.000,- Ft.
Javasoljuk a tulajdonosi hozzájźlrulás megadását a fenti helyiség bérleti jogának áĺruházálsáthoz aDr.Márton Tanácsadó Kft. részére, és új ueřletĺ szerződés.n"lk.ite.et hatiroźotidőre,20|9'decembeľ3l. napjáig, ľétesbolt (szeszesital árusítás nélkül) tevékeřység cé|jára 90.000,- runi 

'ÁFA;
közuzemi és különszolgáltatási díjak összegen, 3 havi óvaáek és 4 havi szerződéskötési díjmegfizetésének, valamint aközjegyzoi okiratďkészítésének kötelezettségével.
A béľleti jogviszony źltvéte|e soľán a Dr. Máľton Tanácsadó Kft. 4 havi bruttó bérleti dijnakmegfelelő, azazbruttő 457.200,. Ft összegrĺ szeľződéskłitési díj megfizetésére kötelezett.
Jogi képviselőnk tájékoztatása szeľint a bÍľoság több esetben ítéIettel ismeľte eI a bérleti jog
átruhźnásának megtöľténtét annak ellenére, hogy a=béľleti jogot átvevő kérelmező a bérleti szerzodést
nem kötotte meg az onkoľmányzatta|. Ezéľt ja:vaso|juk ahoízźtjárulás kiegészítését aľra vonatkozóan,hogy a hozzájźłru|ás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot-átvev ő kére|mező a bérletiszerződést megköti, és azt egyoldalú kötelézettségvállaló nyi|čtkozatta| megeľősíti. Ennekmegtörténtéig a hatáľozat m.eghozata|ának időpontjában érvényben lévő bérleti szerződés szeľinti
béľlőt ismeri e| bér|őként az Onkormányzat abérleti šzerződésbeň foglalt feltételek szerint.
II. A beterjesztés indoka

1^ľ:1ľ' 
jogviszony átruházása döntést igényel, amely döntés meghozata|ára a Tisaelt Bizottság

Jogosutt.

III. A diintés cé|ja, pénzĺigyi hatása

Javaso|juk a fenti helyiség kapcsán a béľleti jog átruházásának engedélyezését, meľt folyamatos
magasabb béľleti díj bevétel várhatő, ame|y az oňkórmanyz at szźtmfuaJlonyó,, a heiyiséget a(áweva)
béľlő továbbľa is bérli és karbantartj a,tovźtbbáaszerzodéškötési dij plusz běvéĺeltjelĹnt.
A helyiség bérleti jogán ak źúruházása pénzugyifedezetet nem igényel.

A hatźrozati javaslat. elfogadása pozitivan befolyásolja az onkorm ányzat 20|6. évi béľleti díj
bevételét, és pozitívan befolyásolja a szerződéskotesi dĺj Ĺevételt.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A jakások és helyiségek bérletére, valamint e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabáIyokró| sző|ő
|993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 42. $ (l) bekezd-esę értęlmében abér|ő ahelyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzájárulásával másra átrunaznat1a' elcserélheti, vagy a helyiséget
albéľletbe adhatja. Az erte vonatkozó szerződést írásba kell foglalni
A Lakástörvény 42' $ (2) bekezdése szerint onkoľmányzati helyiség esetén ahozzź$álrulás feltételeit
<inkoľmányzati ľendelętben kell meghatározni. Ahozzźtjźľulás něm tágadhatőmeg, hä a cserélő fel azönkormányzat rendeletében meghat ározottfeltételeket i aul1u.
Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźl,|óhe|yiségek bérbeadásának feltételeiľől
szó|ő 35lf013. (VI. 

.20.) önkoľmányzati rendelet (a tovíbbiakbán: l.ende|et) 2. $ (l) bekezdése
értelmében a Képviselő-testi'ilet - a rendeletben meghatáro zott fe|adat- és hatásköľ me,"gosaás szerint -önkoľmányzati béľbeadói döntésľe aYárosgazdálkodĺsi és Pénzĺigyi Bizottságot jogojťa fel.
A Rendelet 19. $ (1) bekezdése szerint a befogadáshoz, azalbérletbę adáshoz, a helyiség cseréjéhez ésa béľleti jog áltĺuházźshoz va|ő béľbeadói hozĄźlru|ás szabáilyait a rendelet hatáiybalépésekor márfennálló és a rendelet a|apján kötött szęľződésekie egyarźnt a|Ŕa|mazni kell, ha ahozzájźrulás iránti
kéľelmęt e rendelet hatá|yba|épése után teľjesztik elő a hatáskörľel ľendelk ęzóbizottságtészére.



A Rendelet 19. $ (2) bekezdése éfte|mében..a béľbeadói hozzájám|ásľól vagy annak megtagadás źrő| aY árosgazdźtlkodási és Pénzĺigyi Bizottság dönt.

fl'["*1"lä']i"'Ł:?i 
bekezdése alapján a bérbeadói hozzájéru|ás feltételeként kiköthető, hogy a

a) a szetződés módosításától kezdve megfizeti aztljonnanmegállapított bérleti díjat,
b) ha a szerződés még nem taľtalm az i|ven

januáľ l-jétőI a KSH á|ta| az e|őzó3vre
növelve fizeti meg,

kikötést, hogy a bérlő a bérleti díjat a jövőben - évente
vonatkozón kozzétett fogyasaói árinłex mértékével _

c) a 17. $ (4) bekezdésben fogla|t közjegyzői okirat a|áirását, amennyiben arra a bérleti szerződésmegkötésekor nem keľült soą

d) a már befizetett óvadék feltöltését a! tlj.onn.7y megállapított bérleti díj összegének megfelelőméľtékéig, vagy ha óvadék befizetéséľe korábban řem Ĺeľĺilt so, u tł. ľ ĺzĺ!.t."dés szerintóvadékot megfizeti.

A Rendelet 20. $ (l) bekezdése éľtelmében a bérbeadói hozzájátrulálsról való nyi|atkozat_ abér|ő á|ta|harmadik személlyel kötdtt megállapodás alapján _ a uerlo kérelméľe adható ki. A bérbeadóihozzź|átu|ásróI előzetes nyi|atkoiat is adható. d'iz1aeuezdés alapján a béľbeadói nyi|atkozatkiadásaę|őtt a béľIőtől és a bérbeadői hozzáýánĺlással eľińtett harmadik személytől nyilatkozatot kel| kérni,hogy vállalják.e a bérbeadó á|ta| _u ĚlhíÝá,,ul egyidejűleg _ ŕá'tilt feltételek teljesítését.
A Rendelet 2l. $ (1) bekezdése a|apjánbéľleti jogátruhźaása esetén a bérbeadó szerződéskötési díjatjogosult felszámítani, ame|ynek méľtéke a beneii iogui.'ony fń il|átsának várhatőidőtaľtama a|apjánkerül meghatározásra. A.határozoľt idejű s"e.,odéi .,"t* a béľleti jogviszonyból még hźúra|évő,minden megkezdett év után egy havi béľĺeti díjnak megfeleio *o"g.
A Rendelet 2l. $ (3) bekezdése szeľint a bérletijog átruházásaesetén a béľleti szerz(1désmegkötéséigaz eredetj béľIő felel a helyiségbéľlettel ľjrrrerulo kötelezettségek te|jesítésééľt, a bérbeadóny i|atko zata n em e red mé ny ezi a b éľĺeti j o gv i szony m ó d o s ítását.
A Képviselő-testület 2!8/?9!3. (VI. l9.) számtl határozatának (a továbbiakban: Kt. hatźrozat) 7 . pontjaa|ap1án a helyiség be1|9tĺ 

ýrjan4< alĄáu| a helyiségekn"l. u.;.l.n határozatés a Kt. máshatźrozataszeri nt aktua|izá|t bekö ltcizhető foľgal ń i étéke szol{al.
Fentiek a|apjánkérem a Tisaelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatńrozatijavas|at

év' (...hó....nap) széműYárosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) hozzájáľul a RETESBOLT Anno 1926 Kft. bérlő által béľe|t, a Budapest VIII. kerü|et,36506/0/A/40 he|yrajzi számon nyilváĺtaľtott, a Budap".i vru. keľü|et, nimczi út 25. (Vasutca felőli bejárat) szźtm a|att ta|źt|hatő, utcai bejáratú,.ftilászint i, 55 m2 łup.".ĺil.,ĺ, nem lakáscé|jára szo|gáIóhelyiség béľIeti jogának átruháiásáhoL u ń,. Máľton Tanácsadó Kft. részérerétesbolt (szeszesłtal árusítás neu<til; cé|jźra, határozott időre' 2019. decembeľ 3|. napjźúg,90.000'- Ft/hó + ÁFA béľIeti dÍj + közuzęmiés különszo|gá|tatáśidíjak ö;";;;;-.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźlridő: 20 l 6. augus ztlls 2f .

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bér|eti szerződés megkötése előtt a Dľ.Márton Tanácsadó Kft.4 havi bľuttó bérleti aĺřł< męĺ"ielo, azazbr.,ttót ísl.zoo,-Ft összegűszeľződéskötési diiat megfizessen.

Felęlős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 l 6. augus ztus 22.
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3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti szeruődés
megkötésére, melynek feltétele a 2.) ponÍban meghatáľo zott szerződéskötési díj megfizetése
mellett az, hogy 'az Onkoľmányzat tuiajdonában äľo nem lakás cé|jfua szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóIó 35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése
a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék mógfizetését, valamint a 19. $ (3) c) bekezdése
a|apjánkozjegyzł3 előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatĹozat a|áftásátvelia}a a béľIő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hotóridő: 20l6' szeptcnrlreľ 30'

4.) a bérbeadői hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a béľleti jogot átvevő Dr. MáľtonTanácsadó Kft. a jelen határozatban foglaltaknák eíeget tesz, azaz az óvadékot és aszerződéskötési díjat megÍizeti, a bérleti szeiződést a|áírjais an' egyoldalri köte|e'ettségvá|la|ó
nyi|atkozattal megerősíti. Az Önkorm źnyzat ezen együtteJ f"ltétel"k ieljesítéséig a RETESBSLT
Anno.19f6 Kft.-t ismeri el bérlőként az ér,lényben Iévő béľleti ,"".żődé,b.ň foglalt feltételek
szennt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptembeľ 30.

A döntés végrehajtását výęzó szewezętiegység: Józsefuárosi Gazdá|kodźlsiKözpontZrt,
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések eséienjauus|aÍaakozzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 201 6. augusztus I 6.

hiľdetőtáblán honlapon
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