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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigri Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerĺ.ilęt Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) és Szil-
ágyi Gáborné egyéni váł|La|kozó (Székhely: 1081 Budapest, Népszínház utca 46. 5l\ EV igazolvány-
szám: ES-09363|; Adószám: 4o5o0fl2-|42, a továbbiakban: Bérlő) kĺizĺjtt a Budapest VIII. kerület,
35I23/I1 hĺsz. alatt kialakított, a természetben az Ú1 TelekiLász|ó téri Piacon ta|ál|ható,H je|zésťi,

30 m2 alapterületíĺ, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás cé|jfua szolgáló helyiség vonatozásá-
ban,2oI4. március 14. napjáĺn kelt bérleti szerződéssel bérleti jogviszony jött létre. A bérleti jogvi-
szony határozott idejiĺ, 2029. március 14. napjáig tart a vonatkozó szetződés alapján, a bérleti díj ös--
szege 75.000,- Ft/hó + ÁFA, a bérlemény kizárő|ag büfé, falatozó (lángossütő) üzletkönĺ árusíĺás
cé|jára hasznosítható. A Bérlő 285.75o,- Ft összegű óvadékot fizptettme1 az Önkormányzatrészére.
A Bérlőnek nem áll feÍ|ntartozáLsa az onkormányzatfe|é'

Bér|ő 2016' augusztus Z3-áĺnke|t kérelmébęn (1. számú melléklet) je|ezte,hogy az üzlethelyiségbér-
leti jogát áttkívánja adni a DENIMDIVAT TRADE Kft. (cégiegyzékszám:01-09-280959; székhely:
1083 Budapest, Losonci tér 4. fszt. 3., képviseli: Hoang Thi Tho ügyvezető; adószám: 25537893-|-
42), (atovábbiakban: Áwevő) részéte,és kérte a bérleti jog áLtrlházźLsáLhoz a tulajdonos onkormányzat
hozzájárulrását. Átvevő ktiltin nyilatkozatban (2. számúmelléklet) vá||a|ta,łlogy azM-es kereskedel-
mi egységbenkizáĺró|ag a Bérbeadó tnkormányzat és a korábbi bér|ő áůtz| megkĺitött bérleti szerző-
désben szereplő tizletkönel azonos tevékenységet kíván folytatni, illetve a bérleti dd és a szerzĺ5dés-
kötési díj megfizetését, valamint az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyĹ
ségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefviárosi tnkormányzat
Képviselő-testületének 35lfol3. (vI.20.) cinkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyiségrendelet)
17. $ (4) bekezdésében meghatározott kozjegyzői okiľat a|áírását. Az Atvevő a nemzeti vagyonról
szó|ő 201'1. évi CXCVI. törvény 3' $ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott át|átható szeľvezetnek
minősül, továbbá vele szemben sem végrehajtási, sem csőd, sem felszámolási eljárás nincsen folya-
matban.

A Helyiségrendelet 19. $ (1)-(2) bekezdésének éľtelmében a bérleti jog átruházásáró| a hatiáskörrel
rendelkező bizottság dönt.

A Helyiségrende|et 21. $ (1) bekezdése szerint a bérleti jog átruházása és cseĘe esętén, valamint
bérlőtársi jogviszonynak a jogviszony létĘöttétő| számÍtott 12 hónapon belül megszűntetése esetén a
bérbeadó szerződésk<itési díjat jogosult felszámítani, amelynek mértéke a bérleti jogviszony fennátlá.
sának várható időtartama a|apján kerül meghatározásra, A díj mértéke határozatlan idejiĺ szerződés
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esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő összeg, hatátozott idejű szerzódés esetén pedig a bérletijogvi-
szonyból még hátralevő, minden megkezdett év után egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg.

A szerződéskötési díj a bérlőnek nem jár vissza, azt abér|ętijogviszony megszűnésekor sem kell vis--
szafizetni. A szerződéskötési díj mérsékléséről és elengedéséről a hatáskörrel rendelkez(S bizottság
jogosult dĺinteni.

Jelen bérleti jog áĺruházása kapcsán az Atvevő át|ta| fizętendő szerzódéskötési díj 975.000,- Ft + ÁFA
(bruttó I.238.250,- Ft), tekintette| arta, hogy a Bérló és az onkormányzatkozotti jogviszony a2OI4.
évben jött létre, 15 év határozott időre. (A 15 évből f év már eltelt, ezért 13 évvel kell számolni, a
bérleti díj havi összege pedig 75.000,- Ft + ÁFA/hó, mely alapján a szerzíSdéskötési díj 75.000,- Ft +
Ár.,q, x 13 év = 975.000,- Ft + ÁFA, azazbruttó I.238.250,-Ft.\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság pozitív döntése esetén a DENIMDIVAT TRADE Kft.
részśre a Szi|ágyi Gáborné egyéni vállalkozóval kötött bérleti szerződés tartalmi elemeinek megtartá-
sával kerĹi| sor a bérleti jogviszony áłtruházásra: hatÁrozott,2029. március 14. napjáig terjedő időtaĺ-
tamra, 75.0oo,- Ft/hó + ÁrA rcrleti díjja|. AzÁtvevő 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
fizetésére köteles. Az Atvevőnek a bérleti díjon felül csak a ténylegesen mért fogyasztások és haszná-
lat alapján továbbszámlázott elektromos áľam, ivóvíz, földgázszolgáitatás díját, valamint a piac tize-
meltetéséből erędő zöldhulladék-, szeľves eredetű hulladék-, kommunális hulladék Átvevő által le-
adott és Ĺizemeltető által nyilvántartott mennyiség szál|ítási díját kell megfizetni.

A Bérlő Szilágyi Gáborné áłItalmegfizetett285.750,- Ft <isszegiĺ óvadék a Bérlő részére visszajár.

il. A beterjesztés ĺndoka

Az előterjesztés tátrgyában a dĺintés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A dłintés célja' pénziiryi hatrása

A döntés cé|ja azV jelrzésíi üzlethelyiség bérleti jogának átruházáLsa a DENIMDIVAT TRADE Kft'
részére.

A döntés pénzĹigyi fedezetet igénye|, a Bérlőnek az áIta|abefizetettf85.750,- Ft tisszegű óvadék vis-
szajár, Az óvadék visszafizetés fedezete a |I60f cím dologi _ lakás és helyiség óvadék visszafizetése
_ e|őirányzaton biztosított' Azonban egyúttal az uz|ethe|yiség bérleti jogának átruházásáva| az on-
kormányzat975.o00,- rt + Áp,q, (szerződéskötési díj) plusz bevéte|re tesz szert.

Iv. Jogszabálý kłiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokróI szóló
1993. évi LXXvm. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 4f. $ (1) bekezdése értelmében a bérlő a
helyiség bérleti jogáta bérbeadó hozzáłjáru|áĺsával másra áłtru|,lárzhatja. elcserélheti, vagy a helyiséget
albérletbe adhatja. Azene vonatkozó szerziĺdést írásba kell foglalni.

A Lakástörvény 42. $ (2) bekezdése szerint onkormányzati helyiség esetén a hozzájárulás feltételeit
önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Ahozzájárulás nem tagadható meg, ha a cseré|ő fé| az
önkormányzat rendeletében meghatározott fe|tételeket vállalja.

Az Önkormányzattu|ajdonában álló nem lakás céljára szolrgátlló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 3512013. (vI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése értel-
mében a Képviselő-testület - a rendeletben meghatározott feladaĺ és haĺáskcir megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 19. s (1) bekezdése szerint a befogadáshoz, az albérletbe adáshoz, a helyiség cseĘéhez és
a bérleti jog átruhá,záshoz való bérbeadói hozzáłjáru|ás szabáiyait a rendelet haĺálybalépésekor már
fennálló és a rendelet a|apján k<ittitt szerződésekre egyaránt alkalmazni kell, ha ahozzájárulás iránti
kérelmet e rendelet hatáiyba|épése utiín terjesztik elő a hatáskörrel rendelkezőbizottságtészérę.
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A Rendelet 19. $ (2) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzájátru|ásról vagy annak megtagadásáról a
Y árosgazdátlkodási és Pénzügyi B izottság dönt.
A Rendelet 19. $ (3) bekezdése alapján a bérbeadói hozzájáru|ás feltételeként kiköthető, hogy a bér-
lőnek vállalnia kell:

a) a szerzódés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megáltapított bérleti díjat,

b) ba a szerzodés még nem tartalmaz i|yen kikötést, hogy a bérlő a bérleti díjat a jcivőben _ éven-
ĺ'e január l-jétől a KSH á|tz| az e|ózo évre Vonatkozón kozzetett fogyasztói árindex mértékével - nti-
velve fizeti meg,

c) a 17' $ ( )bekezdésben foglalt közjegyzőiokirata|áítálsát, amennyiben arra a bérleti szeruő-
dés megkötésekor nem került soľ,

d) a mźtr befizetett óvadék feltöltését az újonnan megállapított bérleti díj <isszegének megfelelő
mértékéig, vagy ha óvadék befizetésére korábban nem került sor a 14. $ (7) bekezdés szerint óvadékot
megfizeti.

A Rendelet 20. $ (1) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzájáru|ásról való nyilatkozat _ abér|ő áita|
harmadik személlyel kötótt megállapodás alapján - a bérlő kéręlmére adható ki. A bérbeadőihozzájá-
rulásról előzetes nyilatkozat is adható. A (2) bekezdés alapján a bérbeadói nyilatkozat kiadása előtt a
bérlőtől és a bérbeadói hozzájáłrulással érintett harmadik személytől nyilatkozatot kell kémi, hogy
vállalják-e a bérbeadó áL|ta| _ a felhívással egyidejűleg - kĺiz<ilt feltételek teljesítését.

A Rendelet 21. $ (1) bekezdése alapján bérleti jogátruházálsa esetén a bérbeadó szerződéskötési díjat
jogosult fe|számítani, amelynek mértéke a bérleti jogviszony fennállásának várható időtartama alapján
kerül meghatátozásta. A határozott idejű szerződés esetén a bérleti jogviszonyból még háftalrévó,
minden megkezdett év után egy havi bérleti díjnak megfelelő tisszeg.

A Rendelet 21. $ (3) bekezdése szerint a bérleti jog átruházálsa esetén a bérleti szerzodés megkötéséig
az eredeti bérlő felel a he|yiségbérlettel felmerülő kötelezettségek teljesítéséért, a bérbeadó nyilatko-
zatanem eredményezi a bérleti jogviszony módosítását.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Képviselő-testĹilet és Szervezeti és Működési
Szabá|yzatá'tó| szóló Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testületének 36120|4. (xI.06.) tinkoľmányzati rendelete 7. mellékletének 1.1.11. pontján, illetve a
Helyiségrendelet 19. $ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Fentiek a|apjátn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi hatálrozatijavaslatot szíveskedjen elfo-
gadni.

Hatáľozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII. kerület,35If3|I1 hrsz' alatt kialakított, a természetben az Ú1 Teleki
Lász|ő téri Piacon található H je|zésu,30 m2 alaptertiletíĺ, önkormányzati tulajdonban lévő, nem
|akás cé|jára szol'gáió helyiség vonatkozásában Szilágyi Gábomé egyéni vá|la|kozó (Székhely:
1081 Budapest, Népszínházutca46.S(|.:EY igazo|válnyszám: ES-093631; Adószám: 40500f12-
|42) kére|mének helyt adva az üzlethelyiség bérleti jogának a DENIMDIVAT TRADE Kft.
részéte történő áLtruházáLsához, bufé, fa|atozó üzletköriĺ tevékenység cé|játra, hatfuozott időre,
fo29. március 14. napjáig,75.0o0,- Ft/hó + Áľa. bérleti díj összegen, továbbá 975.000,- Ft +

AFAszerzódésktitési díj DENIMDIVAT TRADE Kft. áttal történő megfizetése ellenében.

Felelős: Józsefvárosi GazdálkodásiKozpont7.rt.
Határidő: 2016. szeptember 5.
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2. felkéri alózsefvárosi Gazdálkodási Központ7Ít.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzłidés
megkötésére, melynek feltétele az 1.) pontban meghaĺírozott szęrződéskötési díj megfizetése mel-
letÍ. az,hogy az onkormányzat tulajdonában átir|ó nem lakás cé|jfuaszolgáló he|yiségek bérbeadá-
sának feltételeiről szóló 35lf0I3. (vI. 20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján3
havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (3) c) bekezdése atapján köz-
jegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásátváIlalja abér|ó.

Felelős: Józsefvárosi GazdálkodásiKözpontZĺt.
Határidő: 2016. szeptember 30.

A döntés végĺehajtását végzó szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 7rt. (Jj Teleki
téľi Piac és Termelői Piacok Divíziő

A lakosság széles körét érintő dtintések esetén az e|óterjesztés előkészffiének javaslata akozzététe|
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. augusztus 30.

honlapon

,lW
dr. Pesti Ivett v*

igazgatósáłg elnöke
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NYILATKOZAT

Alu|írott Hoang Thi Tho, mint a Denimdivat Trade Kft. (Székhe|y: 1083

Budapest, Losonci tér 4. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-280959; Adószám:

25537893 -t-42) ügyvezetője nyi|atkozom, hogy az Új Teleki téri Piac Ela je|íi

üzlethe|yiség bérleti jogának társaságom részére történő átruházása esetén a

vonatkozó bérleti díj és szerződéskötési díj megfizetését, továbbá az

onkormányzat tulajdonában ál|ó nem lakás céljára szo|gáIó he|yiségek

bérbeadásának fe|tételeiről szóló 35/2ot3. (Vl.20.) önkormányzati rendelet 17.

s (a) bekezdésében meghatározott közjegyzői okirat aláírását vállalom.

Kije|entem továbbá, hogy az El4 jelű riz|ethelyiség bérleti jogának társaságom

részére torténő átruházása esetén az rjzlethe|yiségben kizáró|ag a Bérbeadó

önkormányzat és a korábbi Bér|ő (Szi|áeyi Gáborné egyéni vá|lalkozó

Székhely: 1081 tsudapest, Népszínház utca a6, 5/t; EV igazo|ványszám: ES-

093631; Adószám: 405002t2-1'42 -) á|ta| megkötött bér|eti szerződésben

sze re p |ő ü z letkorne k megfe I elő tevéke nységet kívá nok folytatn i.

Budapest, 20L6. augusztus 29.

DEN|MDIVAT TRADE KÍt.
1083 Bp., Losonci tér4.Ít3.
Adószĺm: 25537893-í42
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Hoang Thi Tho - ügyvezető

Denimdivat Trade Kft.
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