
Budapest Főváľos VIII. kerülęt Józsefo árosi onkormányzat Képviselő-testü|9(ének'-
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ( ) ĺ \

Előterjesĺő: Józsefuárosi Gazdálko dásiKózpontZrt. J . [p .{.. sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság 20|6. szepteĺnber 05-ei iilésére

Táľgy: Floľian Tiku Kft. béľ|ő és a YIISHTRRI Kft. béľleti jog átľuházásálhoz va|ó
hozzájáru|áls iľánti kiizös kéľelme a Budapest VIII. keľület, Baľoss u, 77. sám alatti,
önkormányzati tulajdonú .nem lalĺás céIjáľa szolgá|ó helýség tekintetében

Előterj esaő: Józsefuárosi Gazdálko dási Központ Zrt.,
Farkas oľs vagyongazdálkodás i igazgatő

Készitette: Balog Eľika referens
A napirendet nyilvános iilésen kell tárgyalni
A d ĺintés e l fo gadás áh o z e gy szeru szav azattöbb sé g szüksé ge s

Tiszte|t Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (tovźtbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonát képezo Budapest VIII., 35532l0lV6 he|yrajzi számon nyilvántaltott, a Budapest VIII.,
Baross u.77. szám a|atĺi, utcai bejáratu, 130 m2 ftj|dszint és 39 m2 pinceszinti összesen |69 mf
alapterületrĺ, nem lakás célú helyiség béľlője a Florian Tiku Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
77.; céĄegyzékszám: 01-09-924822; adőszćm: |475820I-2-42; képviseli: Tiku Naseľ, Tiku Meľgim
és Kelemen Szilvia Rita <inálló képviseletre jogosult ügyvezetők) a Gazdźikodási, Kerületfejlesztési,
Kö|tségvetési és Pénztigyi Ellenőrzó Bizottsttg 117712009' (Vil. 15.) szźtmű hatźrozata (béľleti jog
źúruhtlz:źs) a|apján 2009. augusztus 03-án ke|thatźrozatlan idejÍĺ béľleti szerződés szerint. A béľlő a
he|yiséget pékség céIjára haszntůja. A béľleti szetződés megkötése előtt a Floľian Tiku Kft. bruttó
2.403.075,- Ft szerzodéskötési díjat és l.201.538,- Ft nem kamatoző óvadékot fizetett.

A helyiség azingat|an-nyilvántartásban üzlethelyiség besorolással szeľepel.

A vízőrás helyiségre az onkoľmányzat közös kö|tség ťrzetési kötelezettsé ge: 27 .8O9,- FÍlhő.

A Florian Tiku Kft.
helyiségeket béľli:

- Budapest VIII.

- Budapest VIIL

keriileti'inkben a tárgyi ingatlanon kívül, az alábbi önkormányzati tulajdonú

kerület, József körrit 48. (hrsz': 3522910lA/21),

kerület, Teleki Lźsz|ő téľ 3. (hrsz.: 35124ĺA/4,35|33lAl112).

Je|enlegihavi nettó bérleti díj előíľás: 39I,|65,- Ft, a bérlőnek20|6. augusztus 3l-ig nincs bér|etĹ és
ktilönszolgáltatási díj tartozása.

A Floľian Tiku Kft. béľlő és a VUSHTRN Kft. (székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 78.;
cégjeryzékszám: 0|-09-270279; adószám:25354186-2-41; képviseli: Pervizaj Refki iigyvezető) közös
kéľelmet nyújtottak be Taľsaságunkhoz a helyiség bérleti jog átadásĺának engedélyezése cé|jából. A
VUSHTRRI Kft. a helyiséget szintén pékség tevékenységľe kívánja hasznźini, továbbá kéľi, hogy a
jelenlegi béľleti szęľződésben foglalt feltétetek mellett, illętve ajelenlegi bérleti díjon jáľuljonhozzáa
tulajdonos a bérleti j.og átadásához. A VUSHTRRI Kft' képvise|óje je|ene, hogy váIlalja a jelen|egi,
tehát 39|. l 65,- Ft +AFA bérleti díj + közuzemi és külons zolgá|tatási díjak ĺisszegű megfizetését.

Az e|ozmények'hez tartozik, hogy a F|orian Tiku Kft. béľlő és a VUSHTRRI Kft. (székhe|y: 1032
Budapest, Szőlő u. 78,; cégsegyzékszám: 0I-09-270279; ađőszźlm: f5354|86.f.41; képvise|i: Pervizaj
Refki) korábban közös kérelmet nyijtott be a fenti helyiség béľleti jogának átruházása céljából,
melyhez a Tiszte|t Yárosgazdźtlkodási ás Pénzugyi Bizottság |26812015. (Xil. 07.) számú
hatélr ozatában nem járu|t hozzá.
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A benyrijtott iratok a|apján megáIlapítható, hogy a VUSHTRRI Kft. a nemzeti vagyonľól szó|ő f0||.
évi CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źt|źúhatő szervezetnek minősü|,řl|ene végrehajtźls-,
csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, adóbevallási kötelezettségének a 2015.- évre
vonatkozóan eleget tett.

AzAvant.Immo Kft' (BártfaiLász|ő) á|ta|20|5. október lO.én készített és a Mozaik 8 Kft. részéről
Gódoľ Lász|ő Íi.iggetlen szakérto á|ta| f0|6. augusztus 22. napján aktua|izá|t értékbecslés szerint a
helyiség foľgalmi éľtéke 51.308.000'- Ft (3 03.598,- Ftlm2).

A helyiség bérleti díja a forgalmi éľték 100 %o-ának figyelembevéte|ével' valamint a 248/2013.
(VI.lg.) képviselő-testii|eti hatźrozat 8. a) pont előíľásai alapján az utcai bejáľatu fřildszinti
helyiségben végezni kívánt ĺakossági kisipari szolgáltatói (péksę) tevékenységhez tartoző 6 %o-os
szorzőva| szttmított havi nettó bérleti díj 256.540'- Ft.

Javasoljuk a tulajdonosi hozzájźralás megadását a fenti helyiség béľleti jogának źúruhźo,ásźlhoz a
VUSHTRRI Kft. részérę' és új bérleti szerzodés megkötését hatźrózat|an ĺaorą go napos felmondási
hatĺáridőve|, pékség tevékenység cé|jára 39t.165,- F.ťhó + Áľł + közĺizemi és küiönszolgáltatási
díjak összegen, 3 havi óvadék és 6 havi szeľződéskötési dij megfizetésének, valamint akožjegyzói
okirat elkészítésének kötelezettségével.

A bérletijogviszony átvétele során a WSHTRRI Kft. 6 havi bľuttó béľ|eti dijnak megfe|e|o, azaz
bľuttó 2.980.677,- Ft összegtĺ szerződésktitésĺ díj megfizetésére kötęlezett

Jogi képviselőnk tájékoztatása szerint a bíróság több esetben ítélettel ismerte el a béľ|eti jog
źúruhźnásának megtörténtét annak ellenéľe, hogy a bérletijogot átvevő kére|mezo a bérleti szerzóđési
nem köt<jtte meg az onkoľmányzatta|. Ezéľt javaso|juk ahožztĘáru|ás kiegészítését arra vonatkozóan,
hogy a hozzź|áru|ás abban az esetben válik hatá|yossá, ha a béľleti jogoiátvevő kére|mező a bérleti
szerződést megköti, és azt egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozattal megerősíti. Ennek
megtöľténtéig a hatźtrozat meghozatalának időpontjában éľvényben lévő béľleti szerződés szerinti
bérlőt ismeľiel béľlőként az onkoľmányzata bér|eti szerződésben foglalt feltéte|ek szeľint.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A bérleti jogviszony átruhźľ:ź.sa döntést igényel, amely döntés meghozata|źta a Tisĺelt Bizottság
jogosult.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kapcsán a bérleti jog átľuhźnásának engedé|yezését, meľt folyamatos
magasabb bérleti díj bevétel vźrhatő, amely az onkormányzat számára előnyös, a helyiséget a (átvevĺĺ)
béľlő továbbra is bérliés kaľbantartja,tovétbbáaszerződéskötési díj plusz bóvételt3elónt.

A he|yiség béľIeti jogán ak átruházása pénzíjgyi fedezetet nem igényet.

A határozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolja az Önkormányzat 2016. évi bérleti díj
bevételét, és pozitívan befolyásolja a szerződéskötési díj bevételt.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A lakások és helyiségek béľletére, valamint elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
|993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástöľvény) 42' $ (l) bekezdése éľtelmében a bér|ő a
helyiség béľleti jogěú a bérbeadó hozzáýáru|ásátva| mźsra źúruhźvhatja' elcseľélheti, vagy a helyiséget
albérletbe adhatja. Az ęĺĺ.e vonatkozó szerződést írásba ke|l fog|alni.

A Lakástörvény 42. $ (2) bekezdése szerint onkormányzati helyiség esetén ahozzźĘámlás feltéte|eit
önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Ahozzź$źrulás nem tagadható meg, há a cseré|ó fél az
önkormányzat ľendęletében meghat trozott feltételeket v á||a|ja.

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiról
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 2, $ (l) bekezdése
értelmében a Képviselő-testĺilet _ a ľendeletben meghatźrozott fe|adat- és hatáskör megosztás szerint -
onkormányzati bérbeadói d<jntésre aYfuosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottságot jogosĺtia f"l.
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ARendelet l9. $ (l) bekezdése szeľint a befogadáshoz, azalbéľ|etbe adáshoz,a helyiség cseĘéhez ésa béľleti jog átruházáshoz való béľbeadói hőzzájáilás szabźúyait a ľendelet hatelyvarcpesekor márfennálló és a rende|et a|apján kötött szeľzodésekie egyarántalkalmazni kell, ha ahozzáljźru|ás iránti
kérelmet e ľende|et hatáIybalépése után terjesztik elő řiatáskörrel rendelkezó bizotts źryrészére.
ARendelet 19. $ (2) bekezdése énęlmében a bérbeadói hozzájźru|ásľó| vary annak megtagadásáról a
Y ár o sgazdáI kodási és Pén zügyi B izottság dönt.

A Rendelet tq s (?) bekezdése a|apjźn a béľbeadói hozzájźru|ás feltételeként kiköthető, hory a
bér|őnek vál|alnia ke| l:

a) a szerzódés módosításátóI kezdve megfizeti az rijonnan megállapított béľleti díjat
b) ha a szerződés még nem taľtalm az i|yen kikötést, hogy a bér|ő a bér|eti diiat a jövőben - éventejanuár l-jétől a KSH á|ta| az e|ózó évre vonatkozóň-közzétętt fogyasnói átrinäex méľtékével _

növelve fizeti meg,

c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzői okirat a|áírálsát, amennyiben arra a bérleti szeľződés
megkötésekoľ nem került soľ,

d) a már beťlzetett óvadék feltdltését a1 újonn1n megállapított bérleti díj összegének megfele|ő
ménékéig, vagy ha óvadék befizetésére korábban nim Řerült sor a 14] $ (7) bekezdés szerint
óvadékot megfizeti.

A Rendelet 20. $ (1) bekezdése éľtelmében a bérbeadói hozzźĄárulćtsró| való nyilatkozat _ abér|ő á|ta|harmadik személlyel kötött megá|lapodás alapján _ a ueřlo kéľe|méľe adható ki. A bérbeadói
hozzájáru|ásróI e|őzetęs nyilatkozat is adható. ĺ 1z1 aeuezdés alapján a bérbeadói nyi|atkozat kiadása
előtt a bérlotőI és a bérbeadői hozztýźru|ással éľintett harmadik személytő| nyilatŕozatot kell kérni,
hory vá|lalj źlk-ę a bérbeadó á|ta| _ a felhívással egyidejtĺleg _ közöIt fe|téíelek táljesítését.
A Rende|et 2l. $ (1) bekezdése alapján béľ|eti jogátruhźlzźtsa esetén a bérbeadó szeľződéskötési díjatjogosult fę|számítani, amelynek ménéke a béľIeti jogviszony fennállásának várható idótartama alap,an
kerül meghatározásra. A hatfuozott idejiĺ s""r"đdéi esetén a béľleti jogviszonyból még hátra|ěvő,
minden megkezdett év után egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg.

A Rendelet 21. $ (3) bekezdése szeľint a béľleti jogátruhtaása esetén a bérleti szeľződés megkötéséigaz eľędeti bérlő felel a helyiségbéľlettel felmerülő kötelezettségek teljesítéséét, a bérbeadó
nyi|atkozata nem eľedmé ny ezi a bérleti jogviszony módosítását.

A Rendelet 14. $ (ĺ) bekezdése alapjrín, új bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijnak
méľtékéről a bér|i5 kiválasztása során kell megállapodni. Amennyibó'' už onko,^;"ł,)ut
részérő| töľténik az aján|attéte|, a helyiség bérleti díjrának meľtekét a Képviselő.testĺilet
határozatában megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni, Tekintettäl arra, hogy a
leendő bérlő ajánlatot tett a jelenlegi béľleti díj összegévě| egyezi; béľleti díjra, aKépvisďő-
testület 24812013. (VI.19.) szźmu határozatának 7. pontja - ámelynek éľtelňeben a Ĺelyiség
bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hátárőzat és a Kt. más határo zata szeńnt
aktua|izźit bekoltĺĺzhető foľgalmi éľtéke szo|gá|_ jelen esetben nem iľányadó.
Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javas|at

... ::....év. ('..hó....nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatźrozat:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, ho$.-

1.) hozzájáľul a Florĺan Tiku Kft. (székhe|y: 1082 Budapest, Baľoss u.77.; cégsegyzékszám:
01-09-9f4822; adőszám: |475820|-2-42; képviseli: Tiku Naser, Tiku Méľgim és Kelemen
Szilvia Rita önálló képviseletre jogosult i'igyvezetők) bérlő álta| béľelt, a Budapest VIII.
keľület, 35532/0/A/6he|yrajzi számon nyilvániaľtott, a Budapest VIII. keľü|et, Baľoss u. 77.
szám a|att ta|źúhatő, utcai bejĺĺľatú, l30 m2 ftj|dszinti és 39 m2 pinceszinti összesęn |69 m2
alapterületű, nem |akás cé|járaszo|gźl|ő hetyiség bérletijogánakitruházźlsźthozaWSHTRRI
Kft. (székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 78'; cégiegyżékszám: 0|-09-270279: adőszám:
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25354|86.f.41; képviseli: Pervizaj Refki tig1rvezető) részére pékség cé|jára, hatźlrozat|an
időre, 30 napos felmondási hatáľidő kikötésével, 391.165'. Ft/hó + ÁFA béľ|eti díj +
közuzemi és kĹilönszo|gźLlÍatźBi díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptembeľ 05.

2.) a bér|eti szerződés megkötésének feltéte|e, hogy a bér|eti szerzódés megkötése előtt a
W]SHTRRI Kft. 6 havi bruttó bér|eti díjnak megfelelő, azaz bruttő 2.980.677,. Ft összegíĺ
szeľzodéskotési d íjat megfi zessen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|6. szeptember 05.

3.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt..t a határozat l') pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, melynek feltétele a 2.) pontban meghatáľozott szerződéskötési díj
megfizetése mellett az, hogy az onkormányzat tu|ajđonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó
helyiségek béľbeadásának fe|tételeiről szóló 35/20|3. (VI' 20.) ö'nkoľmányzati rendelet 14. $
(2\ bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|amint a 19. $
(3) c) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásćú
vá|lalja a béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 31.

4.) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatá|yossá, ha a béľleti jogot átvevo
vtJsHTRRI Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződéskotési dijat megfizeti, a béľleti szerződést a|áírja és azt egyo|dalú
kotelezettségváIla|ó nyi|atkozatta| megeľősíti. Az Önkoľmányzat ezen egyĺittes fe|tételek
teljesítéSéig a Floľian Tiku Kft.{ ismeri el bérlőként az érvényben lévő béľleti szęrződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. októbeľ 31.

A döntés végrehajtását végzó szervęzeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási
A lakosság szé|es körét érintő dĺjntések esetén javas|ataaközzététel módj

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2016. auguszľus 30.

honlapon

oľs
kodási igazgató

LeĺRrł: BALoG ERIKA REFERENS
KÉszÍľerre: JózsprvÁnoslGazoÁl<oDÁSIKoZPoNTZRT.

BETERJESZTÉsRE AI,rel-vĺes :

DANADA-fuvÁľ Ebrxe
Jĺcyzo A VÁRoSGAZoÁlrooÁsI is PÉľzÜcyl BIZoTTSÁG EI-Norp


