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Tisztelt VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (atovźhbiakban: onkormanyzat) és Frena
József György egyéni vállalkozó (Székhely: 1181 Budapest, Dobozi út 30/B.; EV igazolványszátm:
ES-6I3472; Adószám: 40790932-2-43, a továbbiakban: Bérlő) között a Budapest VIII. keľület,
35|23/11 hĺsz. alatt kialakított, a természetben az Ú; ľeleki téri Piacon ta|źihatő, E1 jelzésiĺ, 39 m2
alapterületiĺ, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség vonatozásában,
20L4. március 14. napján kelt bérleti szerződéssel bérleti jogviszony jött létľe. A bérleti jogviszony
hatźaozott idejti,2029, március 14. napjáig tart a vonatkoző szerződés alapján, a bérleti díj összege
97.5Oo,- Ft/hó + ÁFA, a bérlemény kizárő|ag büfé' falatozó üzletktjriĺ árusítas céljźrahasznosítható.
A Bérlőnek nem áll fenrltartozźtsa az Önkormźnyzatfe|é.

Bér|ó20|7. februríľ 28-án kelt kérelmében (1. számú melléklet) je|ezte,hogy azijz|ethe|yiséget albér-
letbe kívanja adni a Csülök-l999 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám:07-
06.727464; székhely: 1086 Budapest, Teleki Lász|ó tér I-3.; képviseli: Ballźas Tamás Íigyvezetó;
adőszźtm: 20545163-2-42), (a továbbiakban: Albérletbe Vevő) részére és kéľte az a|bér|etbe adáshoz a
tulajdonosonkormányzathozzájttru|áséú.Azalbérletbe ađź.sazonkormányzatésaBérlőközöttfenn-
álló bérleti jogviszony időtartamához igazodőan, 2029. március 14. napjáig tartana. A Béľlő ktilön
nyilatkozatban vállalta (2. szźmű melléklet), hogy az albéľletbe adáshoz való tulajdonosi hozzájráľulás
esetén másfelszeres béľleti dij _ I46'f50,- Ft/hó + ÁFA _ megťlzetését, illewe az eme|t bérleti díi
ménékéig az áůta|a korábban befizetett óvadék feltöltését vźilla|ja.

Albéľletbe Vevő külön nyilatkozatban (3. számú melléklet) vá|la|ta,hogy azEl-es kereskedelmi egy-
ségben kizárő|ag a Bérbeadó onkoľmányzat és a Bérlő által megkot<1tt béľleti szeľződésben szereplő
üzletkörrel azonos tevékenységet kívan folytatni. Továbbá a nyilatkozatban vállalta azt is, hogy az
üzlethelyiség számára történő albérletbe adása esetén a helyiség bérleti díjara vonatkoző készfizető
kezességet, vaĺamint az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiségek bérbe-
adásrának feltételeiről sző|ó 35/f013. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Helyiségľen-
delet) 17. $ (4) bekezdésében meghatźrozottközjegyzői okirat aĘáírásátvá||alja.

A Helyiségrendelet 19. s (l) - (2) bekezdésének értelmébęn az a|bérletbe adásról a hatáskörľel rendel-
kező bizottság dönt.

A Helyiségrendelet 19. $ (3) bekezdésének d) pontja értelmében a bérbeadói hozzájáru|ás feltétele-
ként kiköthető, hogy a bérlőnek vállalnia kell a már beflzetetÍ óvadék feltoltését az tjonnan megálla-
pított bérleti díj összegének megfelelő mértékig,vagy ha óvadék befizetésére nem keriilt sor a 14. $
(7) bekezdés szerint óvadékot megfi zetni.



A Helyiségrendelet 22. $ (l) bekezdése szerint az a|bér|etbe adáshoz való béľbeadőihozzájźrulásban
ki kell kötni, hogy a szeľződés megszíĺnése esetén a befogadott személy vagy az albérlő a helyiséget
cseľeelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélküt kötelęs kiüľíteni. A helyiség bérleti díjára vonatkozó-
ankészťlzető kezességet kell kikotni, és elő kell kni a 17 . $ (4) bekezdésében meghatźrozott közjery-
zői okirat altúräsźtt' amennyiben az abér|eti jogviszony létrejĺittének feltétele.

A Helyiségrendelet 22. s Q) bekezdése énelmében a bérbeadói hozzź|źru|ásban ki kell kötni, hory ha
a bérleti szerződés cserehelyiség biztosítási kötelezettség mellett sziĺnik meg' a cserehelyiség megfe-
lelőségénél kizÍlrő|aga bérlő vehető fi gyelembe.

A Helyiségrendelet 22. $ (3) bekezdése szerint ahozzájárulás feltételeként ki kell kötni, hogy ha a
bérleti szerződés a bérlő halála miatt sziinik meg) az albérlő és a befogadott személy a bér|eti jogvi-
szony folýatásara nem jogosult, kivéve, ha olyan személy befogadása töľténik, aki azLtv. a|apjźn a
bérleti jogviszony folytatásrára jogosult.

A Helyiségrendelet 22. s ę) bekezdése a|apjána helyiség albérletbe adásáł.lozakkor lehet hozzźĘáru|-
ni, ha a bérl'ó az albéľletbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az albérletbe adott helyis égtész.
re eső emelt bérleti diiat, amelynek összegét _ a bérleti díj másfélszeľese és háľomszorosa között _ a
hatráskörľel rendelkező bizottság határozza meg.

Tekintetteĺ a Helyiségrendelet 22. s ę) bekezdésében foglaltakľa azgl1jelii üzlethelyiség albérletbe
adása esetére a Bérlő szźlmźra a bérleti díj másfélszeresének megfizetését javasoljuk, mely emelt bér-
leti dij összege 146,250,- Ft/hó + ÁFA.

A fentiekben foglaltak alapján javasoljuk, hogy a Tisĺelt Bizottság a" Ú3 ľeleki téri Piacon ta|á|ható,
Eljelzésű, 39 m2 alapteriiletiĺ, ĺinkoľmányzatiil|ajdonban lévő, nem lakás cétjźra szo|gá|ő helyiség
albérletbe adásálhoz járuljon hozzá, az a|áhbi feltételek szerint:

- A Bér|o az onkormányzat tulajdonában ái|ő nem |akás cé|járaszolgáló helyiségek bérbeadá-
sának feltételeiről szóló 3512013. (vI.20.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Helyiség-
ľendelet) 22. s @) bekezdésében foglaltak a|apján másfészeres bérleti díj összeget, azaz
|46.250,- Fťhó + ÁFA összeget köteles megfizeüri az onkormányzat szćtmźra.

- A Helyiségľendelet 19. $ (3) bekezdésének d) pontja a|apjźna Béľlő amtrbeflzetett óvadékot
feltcilti az újonnan megállapított bérleti díj összegének megfelelő mértékig.

- A Helyiségrende|et 22. $ (1) bekezdése alapján a szerződés megszÍĺnése esetén az a|bér|ő a
helyiséget csereelhelyezés és pénzbe|itérítés igénye nélkül köteles kiüríteni. Továbbá a he|yĹ
ség bérleti dijára vonatkozőan az a|bér|í|készfizető kezességet vá||a|, illetve a 17. $ (a) be-
kezdésbenmeghatározottkozjeg1ĺzőiokiratotaláír ja.

- A Helyiségrende|et 22. $ (2) bekezdése éľtelmében, ha a bérleti szerz(hdés cserehelyiség biz-
tosítási kötelezettség mellett szrĺnik meg' a cserehelyiség megfelelőségénél kizérő|ag a Bérlő
vehető figyelembe.

- A Helyiségrende|et22. $ (3) bekezdése éľtelmében, ha a bérleti szerződés a Bérlő hatźiamiatt
sziinik meg, az albérlő a bérleti jogviszony folýatására nem jogosult, kivéve, ha olyan sze-
mély befogadása történik, aki az Ltv. alapján a bérleti jogviszony folytatására jogosult.

il. A beterjesztés indoka

Az előteľjesztés tźtrgyátban a dcjntés meghozata|aa Tisĺelt Bizottság hatásköre.

m. A döntós cólja, pénzügyi hatása

A döntés céljaazEljelzésĺĺ ĺizlethelyiség albérletbe adásaaCsi.ilök-1999 Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Táľsaság részére.
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A döntés pénnjgyi fedezetet nem igénye|, azuzIethelyiség Bérlő általi albérletbeadźsźtva| az onkoľ-
mányzat_ a BérIő másfelszeres bérleti díjfizetési kötelezettsége miatt - plusz bevételre tesz szert.

Iv. Jogszabályi.ktiľnyezet

A |akások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXxVn. törvény (a továbbiakban: Lakástöľvény) 42. $ (1) bekezdése értelmében a béľlő a
helyiség bérleti jogźú a bérbeadó hozzźtjára|źsával másra túruhźlzhatja' elcserélheti, vagy a helyiséget
albéľletbe adhatja.

A Lakástörvény 42. $ (2) bekezdése szerint Önkormányzati helyiség esetén ahozzájttrulás feltételeit
önkoľmányzati rendeletben kell meghatiározni. Ahozzź$áĺulás nem tagadhatő meg, ha a cseré|ĺ5 fé| az
önkoľmányzatrendeletébenmeghatározottfeltételęketvá|ta|ja,

Az Önkoľmźnyzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Helyiségrendelet) 2. $ (1) bekezdé-
se éľtelmében a Képviselő-testület - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás sze-
rint _ önkoľmźtnyzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Helyiségrendelet 19. $ (1) bękezdése szerint a befogadáshoz, az albéľletbe adáshoz, a helyiség cse-
réjéhez és a bérleti jog átruházáshoz való bérbeadói hozzź$źru|źts szabályait a rendelet hatálybalépése-
kor máľ fennálló és a rendęlet alapján kötött szęrződésekre egyarźnt a|ka|mazni kell, ha ahozzájźľl,:ťrźs
iránti kérelmet e rendelet hatalybalépése utián terjesztik elő a hatásköľľel rendelkezőbizottsttgrészéte.

A Helyiségrendelet 19. $ (2) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzź|źm|ásľól vary annak megtaga-
dásráľól a Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság dönt.

A Helyiségrendelet 19' $ (3) bekezdésének d) pontja éľtelmében a bérbeadói hozzźĄźru|ás feltétele-
ként kiköthető, hogy a bérlőnek vá||a|nia kell a már befizętett óvadék feltöltését az tĄonnaĺ megálla-
pított béľleti díj összegének megfelelő mértéki E, va4! ha óvadék befizetésére nem került sor a 14. $
(7) bekezdés szerint óvadékot megfizetni.

A Helyiségrendelet 20. $ (1) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzź$áru|ásról való ny\|atkozat _ a
bérlĺĺ źital. haľmadik személlyel kötött megállapodás a|apjźn _ a bérlő kéľelméľe adhatő ki. A bérbe-
adói hozzájárulásról előzetes nyi|atkozat is adható. A (2) bekezdés alapján a bérbeadói nyilatkozat
kiadása előtt a bérlőtől és a béľbeadőihozzájźrulással éľintett harmadik személýől nyilatkozatot kell
kéľni, hogy vállaljĺák-e a bérbeadó źL|ta|_ a felhívással egyidejűleg - közölt feltételek teljesítését.

A Helyiségrendelet 20. $ (4) bekezdése éľtelmében, ha a bérbeadőihozzź|áru|ás alapján a béľleti szer-
ződést ki kell egészíteni vagy módosítani ke|l, vagy más, a béľleti jogviszonnyal kapcsolatos megálla-
podást kell kötni, a béľbeadói jognyilatkozat akkor lép hatályba ,ha e szerződés, módosítás vagy meg-
állapodás a felek által aláírásra kerül.

A Helyiségrendelęt 22. $ (1) bekezdése szerint az a|bér\etbe adáshoz való bérbead ői hozzájźmlásban
ki kell kötni, hogy a szerződés megsziĺnése esetén a befogadott személy vagy aZ albéľlő a helyiséget
csereelhelyezés és pénzbeli téľítés igénye nélkül k<jteles kiüľíteni. A helyiség bérleti đýźravonatkoző-
ankészťlzető kezességet kell kikötni, és elő kell írni a 17. $ (4) bekezdésében meghatározottkozjegy-
zői okirat a|áírását, amennyiben az abér|eti jogviszony létrejöttének feltétele.

A Helyiségrendelęt 22. s Q) bękezdésę éľtelmében a bérbeadói hozzźjźrutásban ki kell kötni, hogy ha
a bérleti szerzodés cserehelyiség biaosítási kötelezettség mellett sztĺnik meg' a cseľehelyiség megfe-
lelőségénél kizfuő|ag a bérlő vehet<ĺ Íigyelembe.

A Helyiségrendelet 22. s ę) bekezdése szerint a hozzájárulás feltételeként ki kell kötni, hogy ha a
bérleti szerződés a béľlő halála miatt szĺĺnik meg, az albéľlő és a befogadott személy a béľleti jogvi-
szony folytatásaľa nem jogosult, kivéve, ha olyan személy befogadása töľténik, aki azLN. a|apjźn a
bérleti j ogviszony folytatásĺára jogosult.

ŕ



A Helyiségrendelet 22. s ę) bekezdése aLapjźn a helyiség albérletbe adtsźJľroz akkor lehet hozzájźru|-
ni, ha a bér|ő az albérletbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az a|bér|etbe adott helyiségrész-
re eső emelt bérleti díjat, amelynek összegét - a bérleti díj másfélszerese és háromszorosa k<jzött _ a
hataskörrel rendelkező bizottság hatźnozza meg.

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatasköre a Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és
Mfüodési Szabźiyzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise-
lő-testiiletének36lf0l4. (xI. 06.) önkoľmányzati rendelete 7. metlékletének 1.1.11. alpontjan, illetve
a Helyiségľendelet 19. $ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy az alábbi hatálrozatijavaslatot szíveskedjen elfo-
gadni.

Hatátozatijavas|at

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzajáru| a Budapest VIII. keľiilet, 351f3l11 hrsz. alatt kialakított, a természetben az Ú3 ľetetl
Lász|ó téľi Piacon talrźihatő El jelzésĘ 39 m2 alapterĹilettĺ, önkoľmányzati tulajdonban lévő, 'nem
lakás céljára szolgáió helyiség vonatkozásában Frena József Gy<irgy egyéni vállalkozó bérlő
(Székhely: 1181 Budapest, Dobozi út 30/B.; EV igazolvźnyszám: ES-6I3472; Adószám:
40790932-2-43; a továbbiakban: Bérlő) kéľelmének helý adva az uz|ethe|yiség albérletbe
adásźůloz a Csülök-l999 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Táľsaság (cégsegyzékszám: 01-06-
727464; székhely: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér I-3.; képviseli: Ba|źas Tamás ügyvezető;
adószím: 20545163.2-42; a továbbiakban: Albérlő) részére az onkoľmányzat és a Bérlő között
fennálló béľleti jogviszony időtaľtamához igazodőan 2029. máľcius 14. napjźig, az alábbi
feltételek szerint:

a) Bérlö az onkormányzat tulajdonźban á||ő nem lakás cé|jfua szo|gźl|ő helyiségek bérbeadásá-
nak feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Helyiség-
rendelet) 22.5 (4) bekezdésében foglaltak a|apjźtn másfészeres bérleti díj <isszeget) azaz
146.250,- Ft/hó + ÁFA összeget köteles megťlzetni az Önkoľmányzat számára.

b) A Helyiségrendelet 19. $ (3) bekezdésének d) pontja a|apjáĺa Bérlő amtrbeťlzetett óvadékot
feltölti az újonnan megállapított bérleti díj összegének megfelelő mértékig.

c) A Helyiségrendelet 22. $ (1) bekezdése a|apjáĺ a szerződés megszÍĺnése esetén az A|bérlő a
helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli téľítés igénye nélktil kö'teles kitiríteni. Továbbá helyĹ
ség bérleti díjára vonatkozőan az A|bérlő készfizető kezességet váilra|, illetve a 17. $ (a) be-
kezdésbenmeghatáľozottközjegyzőiokiratota|äirja.

đ) A Helyiségrendelet 22. s Q) bekezdése értelmében, ha a béľleti szerződés cserehelyiségbiz-
tosítĺási kötelezettség mellett saĺnik meg' a cseľehelyiség megfelelőségénél kizźrő|ag a Béľlő
vehető figyelembe.

e) A Helyiségrendelet 22. $ (3) bekezdése éľtelmében, ha a bérleti szerződés a Bérlő halála miatt
sziinik me5' az Albérlő a bérleti jogviszony folýatásara nem jogosult, kivéve, ha olyan sze-
mély befogadása történik, aki a lakások és helyiségek béľletére, valamint elidegenítésükre vo-
natkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a bérleti jogviszony
folýatására jogosult.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt.
Hatráridő: 2017 . mźrcius 13.
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3.

ahatźrozat 1. pontja szerinti bérbeadói hozzźtjáru|źs akkor lép hatźiyba, ha a Bérlővel fennálló
szerződés móđosítrása alákźsrakerül a felek által.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
HaŁáridő: 2077 . mźrcius 13.

felkéri a polgáľmestert a Bérlővel fennálló bérleti szerződés hatérozat l. pontja szerinti módosítás
a|áirásána.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: f017. äpri|is 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefurárosi Gazdźl|kodźtsi Központ ZÍt. Uj Teleki
téri Piac és Termelői Piacok Diviziő

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététe|
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