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Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testtilptének 7
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ĺ ĺ ĺ 

'Előterjesztő: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. .ť.. .Y-. sz. napirend,Yo|Ť
ELoTERJEszTÉs

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20|7. április l0-i iilésére

Táľgy: Floľĺan Tiku Kft. béľlő és a VUSHTRRI Kft. bérletĺ jog áúraházásľa vonatkozó köziis
kéľe|me a Budapest VIII. keľtĺlet, Baľoss u.77, szám a-latti iinkoľmányzati tulajdonrń
nem |akás cé|ú helyiség tekintetében.

Előterjesztő: Jőzsęfutrosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt., Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés e lfo gadás áh o z e gy szeru szav azattöbbs é g sziiks é ge s'

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

I. Tényá|lás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetéseA Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat (tovźbbiakban: onkoľmányzat)
tulajdonát képező Budapest VIII. kerület,-3553210/A/6 he|yraizi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII. keľÍilet, Baľoss u. 77. szám a|atti, |69 m2 alapteľĺilettĺ, utcai bejáratu, ťoldszinti és pinceszinti,
nem lakás célú helyiség bérlője a Florian Tiku Kft' (székhely: 1082 Budapest, Baross u' 77.;
cégjegyzékszźtm: 01-09.9248f2; adószźm: |475820|-2.42; képviseli: Tiku Naśeľ, Tiku Mergim éś
Ke|emen Szilvia Rita önálló képviseletľe jogosu|t ügyvezetői) a Gazdźikodási, KerületfejlJsĺési,
KöItségvetési és Pénzĺigyi Ellenőrzo Bizottság |Wnoog' (VII' 15.) számilhatározata @ěľleti jog
átrlhźLzás) alapjźtn 2009' augusztus 03-án ke|t hatźrozatlan idejÍĺ közjegyzői okiľatba foglalt bérlet]
szerződés szerint. A béľlő a helyiséget pékség cé|járahaszná|ja. A bérleti szeľződés megkđtése előtt a
Florian Tiku Kft. bruttó 2.403.O75,- Ft szerződéskötési díjat éš 1.20|.538,. Ft nem kamatoző óvadékot
ťlzetett, tevékenysége a ,,kereskedelmi alapellátás (élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes üzlet)
szeszárusíttls nélküli'' besoľolásba tartozik, a kapcsolódő szorző mérrcke 6,l,' A-z. ingat|an.-
ny i|v ántartásban üzlet be s oľo l ás s al szerepe|.

A jelenlegi havi nettó bérleti díj 39l'165,- Ft. A Florian Tiku Kft. további helyiségeket is béľel a
kerületben (Baross u. 77 . Jőzsef krt. 48' és Teleki Lász|ó tér 3 .) ęzekkel ĺisszefiiggěs ben 20|7 . március
3 l-ig bérleti díj Íartozása nincs.

Avizóréĺs helyiségľe az onkormányzatközös költség fizetési kĺjtelezettsé ge:28'654,-Ftlhó.

Az Avant.Immo Méľnĺjki és Igazságügyi Szakéľtői Kft. źL|t.a| 2017. március 22.én készített
ingat|anforgalmi szakvélemény szerint a fijldszint és pinceszinti helyiség forgalmi énéke:
5 3 . 640. 000,- Ft (ťoldszi nt: 39 0. | 02,-Ft/m2, a pince: 95.3 05,-Ft/mz).

A forgalmi érték 100 %o-ának figyelembevételével, a |ĺereskedelmi alapellátás (élelmiszer, é|elmiszeľ
jellegrĺ vegyes üzlet), szęszárusitás nélküli, és a szeszmentes vendéglátás tevékěnységekhez tartoző 6
%o-os szorző a|apján aszámított nettó havi béľleti díj iisszege 268.ž00,-Ft.

A Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft' (székhely: 1032 Budapest, Szőlo u. 78.;
cégjegyzékszém: 01-09-270f79; adőszálm: 25354186-2-41; képviseli: Pervizaj n"ĺ.í ĺigyu.zető) jogi

ź



képviselőjük, Dľ. Nemessuri Péter ügyvéd útján2017, február 16-án köz<js kérelmet nyújtottak be
Társaságunkhoz a helyiség béľleti jogának átadásźú érinto engedé|yezés iránt. A kérelem szeľint
átruhźnás oka és célja a fogyasztók magasabb színvonłú kiszo|gźůása, az üzlethelyiség
megjelenésének fejlesztése és a működés szakmai színvonalának további 

"."ié.", a tevékeńysé!
bővítése cukľászdai szo|gá|tatźssal (alkohol árusít.ás nélkül). A béľleti jog átvevőj e vźi|a|ja, ľlogy ä
bérleti szerződés megkötésekoľ háľom havi bérleti dfinak megfeleiő óvadékät 6<aució9 ei a
szerződéskötés díját megfizeti,

A forgalmi éľték l00 oÁ-ának figyelembevételével, a VUSHTRRI Kft. á|tal a helyiségben végezni
kívánt kereskedelmi a|ape||átás (élelmiszeľ, éle|miszer je|legű vegyes uz|et) szeszáľuiĺtás nél-kĺili,
s'zeszmentes vendéglátás tevékenységekhez tartoző 6 %o-os szorző a|apján a szětmítottnettó havi béľleti
díj összege 268.f00,- Ft.

A VUSHTRRI Kft. írásbeli nyilatkozatban vá||a|ta a 391.|65,- Fťhó + ÁFA osszegű bérleti díj'
valam int közüzemi és kü l önszo |gá|tatási díj ak me gfizetését.

A benyújtott iľatok alapján megállapítható, hogy a Florian Tiku Kft. a nemzeti vagyonról sző|ő20||.
évi CXCVI. tv. 3. s (l) bekezdés 1. pontja szerintźú|źthatő szervezetnek minősĹil, óllene végrehajtás-,
csod- és felszámolási eljárás nincs folyamatban,táľsasági adó bevallási kötelezettsegének e|ęet tätt.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a VUSHTRRI Kft. a nemzeti vagyonľól szóló 20l l.
évi CXCVI. tv' 3. $ (1)^bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szewezetnek minősül,ällene végľehajtás-,
csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban,táľsasági adó bevallási kötelezettségének eleget tětt.

Łl''tev előzményéhez tartozik, hogy a Yfuosgazdźtlkodási és PénzÍigyi Bizottság a 1268/20|5,
(XII.07.) sztlműhatározatźtban nem járu|thozzáa helyiség VUSHTRRI KE. részérę t<ĺłéno bérletijog
átruházáshoz.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a20/20|6. (I.1 1') száműhatźrozatábiur nem jáľu |thozzá a
helyiség Florian Tiku Kft. és VUSHTRN Kft. közötti bérlőtáľsi jogviszony létesítéséhez.
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a899/20|6. (IX.05J {záműhátározatában ismételten nem
jźłtu|tbozzá a helyiség VUSHTRRI Kft. részéľe tĺjľténő bérleti jog átruházáshoz,

Javaso|juk a tulajdonosi hozzájźrulás megadását a fenti helyiség bér|eti jogának túruhźnásához a
VUSHTRRI Kft. részéľe, és új bérleti szerződés megkotéséi a táľsasággai -- pékség (szeszáľusítás

:él!]l) cf:|1t,ra - hatźrozat|an időľe 30 napos felmondási idővel, a jelenlegibérleti díjon , azaz397,|65,-
Ft/hó + AFA + közüzemi és különszolgáltatási díjak <isszegén, í havi óvadék, 6 hávi szerzodéskötési
díj megfi zetésének és kozjegy zői okiľat el készítésének köteiezettségéve l.

Javasoljuk a bérleti jog źltadását tekintettel arra,hog a jelenlegi béľleti díj több, mint 100.000,- Ft-tal
magasabb a szźtmitott bérleti dij összegéné|, amelynek megťzetését a bérleti jogot átvenni kivánő
Társaság megťlzeti.

A bérletijogviszony átvétele során a VUSHTRRI Kft. 6 havi bľuttó bérleti díjnak megfe|e|íi, azaz
bruttó 2.980.677,- Ft <isszegiĺ szeľződésk<jtési díj megfizetéséľe kötelezett

A bérleti jogviszony átvételével a Floľian Tiku Kft.-nek a befizetett óvadék visszajár, a VUSHTRRI
Kft. -nek, mint béľlőnek a 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését válljnia kell.

Jogi képviselőnk tájékoztatása szerint a bíróság más esetben ítéletében elismerte a bérleti jog
átruházásáń annak ellenéľe, hogy a bérleti jogot átvevő kérelmező a bérleti szeruódéstnem kĺitcĺtte meg
az Önkormányzatta|. Ezért javasoljuk a hozzájáru|ás kiegészítését arra vonatkozóan, hory a
hozzź|áru,|ás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogót áĺevő kérelmező a bérleti 

",",,ődéstmegköti, és azt közjegyzó előtt tett, egyoldalú kotelezettségvállaló nyi|atkozattal megeľősíti. Ennek
meg töľténtéig a határozat meghozata|ának időpontjában éľvényben lévő bérleti szerződés szerinti
bérlőt ismeľi el béľlőként az onkormányzat abéľleti szerződésben foglalt feltételek szeľint.



A nemzeti vagyonróI sző|ő 20|1. évi CXCVI. töľvény ll. $ (16) bekezdése szerint a töľvényben,
valamint a helyi önkormányzat tulajdonában á|ló n"*""ii uugyon tekintetében töľvényben vagy a.he|yi
önkoľmányzat rendeletében meghattrozottéľtékhatiír feletti ňémzeti vagyont hasznosítanĺ _ nätoľveny
kivételt nem tesz _ csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnýbsebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgźůtatás értékarányosságával lehet. A töľvěny ri. $ ĺlsĺuekezdése érte|mében
a (16) bekezdésében foglalt rendelkezést nem kell a|ka|mazni,ameňnyibeniermészetes szeméIy vagy
|oDoÁ-ban magántuląjdonban á1|ő gazĺlálkoc|ó szeľvezet a nemžeti vÍrgyon hłsználója, és a
haszná|atáb an ái|ő nemzeti vagyont haszno s ítj a.

il.
A beterjesztés indoka
A.béľle1i jogviszony źltruházźsa tulajdonosi döntést igényel, amely döntés meghozatalára aTiszte|t
Bizottság jogosult'

nr.
A diintés célja, pénzügyĺ hatása
Javasoljuk a fenti helyiség kapcsán a bérleti jog źtruhtuásának engedélyezését, meľt a folyamatos
bérleti dij bevétel az onkormányzat számźrá előnyös, a helyiségět a uerlo ĺovábbra is bérli és
karbantĄa' továbbá a szerződéskötési díj plusz bevéielt jelent'
A helyiség bérleti j ogán ak átruházása pénzigyi fedezetet nem i gényel.
Ahatźtrozati javaslat elfogadása nem befo|yásolja az Önkormáńyzat20|7. évi bérleti díj bevételét, de
pozitívan befolyásolja a szerződéskötési díj bevételt.

rv.
Jogszabályi ktiľnyezet
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésiike vonatkozó egyes szabályokróI szóló
|993. évi LXxVn. törvény 42. $ (l) bekezdése énęlmében a bérlő a helyiség-Ĺéľleti jogát a bérbeadó
hozzájéru|źlsáva| másra átruházhatja, elcseľélheti, vagy a helyiséget albérletbe uanuqu. Az e..e
vonatkozó szerzi5dést inásba kell foglalni. A töľvény 42. s o) bekezdése szerint ÖnĹo'*any"uti
helyiség esetén ahozzátjáru|ás feltételeit önkormányzati rendeletben kell meghatátozni. Ahozzájáiulás
nem tagadható meg, ha a cserélő fel az önkorm ányzat rendeletében meghatáĺozott feltételek et váflaya.

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (VI. 20.) <inkormányzati rendelet 1tovabbiatbaň: Rende|eĐ 2. $ (1) bekezdése
éľtelmében a Képviselő-testület - a rendeletben meghat ározottfeladat- és hatásŕ<iľ mJgosztás szeľint _
önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosida fel'

A Rendelet l9' $ (1) bekezdése szerint a befogadáshoz, azalbérletbe adźshoz,a helyiség cseľéjéhez és
a bérleti jog átruházáshoz való béľbeadói hozzáĄáru|ás szabá|yait a rendelet natalyańepeseĹoľ már
fennálló és a ľendelet a|apján kötött szerződésekre egyatźnt a|Ŕa|mazni kell, ha ahozzájárulás iránti
kéľelmet e ľendelet hatálybaĺépése után teľjesztik eIő a hatásköľrel ľendelk ező bizottsźtgrészére.
A Rendelet 19' $ (2) bekezdése éľtelmében a bérbeadói hozzźĄáru|ásrő|vagy annak lňegtagadásáľól a
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.
A Rendelet 19. s (3) bekezdése a|apjén a bérbeadói hozzźĘźm|ás feltételeként kiköthető, hogy a
béľlőnek vállalnia kel|:
a) a szerződés módosításától kezdve megťlzeti az űjonnan megállapított béľleti díjat,
b) ha a szeľződés még nem tarta|maz ilyen kikötest, hogy uĺe'l8 a bérleti díjat ajövőben _ évente
január 1-jétől a KSH źúta| az e|oző évre vonatkozón kozzétettfogyasztói árindei meľtékevęl _ ncivelve
ťlzeti meg,
c) a 17. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzói okirat a|áírźsźú, amennyiben arra a béľ|ęti szerződés
megkötésekoľ nem került sor.



d) a már beťlzeteÍt óvadék feltöltését az újonnan megállapított bérleti díj összegének megfelelő
mértékéig, vagy ha óvadék befizetéséľe korábban nem keriilt sor a 14. $ (7) bekezdés szerint óvadékot
megfizeti.
A Rendelet 20. $ (l) bekezdés éľtelmében a bérbeadói hozzájáru|ttsľól való nyilatkozat _ abér|ő á|ta|
haľmadik személlyel kötött megállapodás a|apjźn _ a béľlo kéľelmére adható ki. A bérbeadói
hozzájźtru|ásľól előzetes nyi|atkozat is adható. A(2)bekezdés alapján a bérbeadói nyilatkozat kiadása
előtt a bérlótől és a béľbeadői hozzájźtulással érintett harmadik személýől nyilatkozatot kell kéľni,
hogy vállalj źtk-e a béľbeadó źL|ta| _ a felhívással egyidejűleg _ közölt feltételek teljesítését.
A Rendelet 21. $ (1) bekezdése a|apjźn bérleti jogátruháaása esetén a béľbeadó szeľződéskötési díjat
jogosult felszámítani, amelynek méľtéke a béľleti jogviszony fennállásának várható időtaľtama a|apjźn
kerü| meghattrozásra' A díj mértéke hatźrozatlan idejű szerződés esetén 6 havi bérleti díjnak
megfelelő összeg.
A Rendelet 2l' $ (3) bekezdése szerint a bérletijog átrubázása esetén a bérleti szeľződés megkötéséig
az eľedeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmerü|ő kötelezettségek teljesítéséért, a bérbeadó
nyi|atkozata nem eľedmény ezi a bérleti j ogviszony módosítását.
A f48l20|3. (vl.lg.) számű Képviselő{estületi hattrozat 7 ' pontja a|apján a helyiségbéľ alapjául a
helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Képviselő-testület más hatátozata szerint a|<tua|izá|t beköltozhető
foľgalmi értéke szolgźi. Ahatźlrozat 8. a.) pontja ételmében a helyiségben végezni kívánt tevékenység
firyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatározása, A béľleti díj megállapítáLsánźL| a keľeskede|mi
alapel|átás (élelmiszeľ, élelmiszer jellegiĺ vegyes uz|et) szeszárusítás nélküli tevékenységhez tartoző
szorző 60Á.

A nemzeti vagyonľól szőIő20Il. évi CXCVI. törvény 11. $ (16) bekezdése szerint atöľvényben,
valamint a helyi önkoľmányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi
önkoľmányzat rendeletében meghattrozott értékhatźr feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha töľvény
kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajźn|atottevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgź!|t.atáLs értékarányosságáva| lehet' A törvény 11.$ (18) bekezdés éľtelmében a
(16) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben természetes személy
l0O%-ban magántulajdonban á||ó gazdálkodó szervezet a nemzetj vagyon hasznźiőja,
hasznźiatźtb an źi|ő n em zeti vagyont haszno s ítj a.
Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot' hogy tulajdonosi döntését meghozni szíveskedjen.

Hatáłrozatijavaslat

év (IV. 1 0.) sztlmű Y árosgazdá,lkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rĺgy diint, hogy

|.) hozzájárul a Floľian Tiku Kft. (székhe|y: |08f Budapest, Baľoss u.77.; cégsegyzéksztm:
0l-09-9f48ff; adőszźtm: |475820I.f-42; képviseli: Tiku Naser, Tiku Mergim és Kelemen
Szilvia Rita önálló képviseletre jogosult ügyvezetők) bér|ő źita| bérelt a Budapest VI[.
keľület, 35532/0lN6 be|yrajzi számon nyi|vántaľtott, a Budapest VIII. keľület, Baľoss u.
77. szám a|att ta|á|ható, utcai bejáratű 130 m2 ftjldszinti és 39 m2 pinceszinti, összesen |69 m2
alapteriiletű, nem lakás célú üzlethelyiség bérleti jogának éúruhá.zásához a VUSHTRRI Kft.
(székhely: 1032 Budapest, Sző|ő u. 78.; cégjegyzékszźm: 0|-09-270279; adószttm:25354|86-
f-4l; képviseli: Peľvizaj Refki) részére pékség, és cukrászda (szeszáľusítás nélkül) cé|jźra,
határozat|aĺ időre, 30 napos felmondási idő kikotésével, a jelenlegi bérleti díjon, azaz
39|.165,- Ft/hó + AFA + közüzemi- és külĺjnszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. április 10.

2.) a bér|eti szerzódés megkcltésének feltétele, hogy a béľleti szerződés megkötése ęlott a
VUSHTRRI Kft. 6 havi bruttó béľleti díjnak megfele|ő, azaz bruttó 2.980.677,- Ft összegtĺ
szerződéskötési díj at megfi zessen.

Felelős; Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

vagy
ésa



Határidő: 20|7. ápri|is |0.

3') felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szeľinti bérleti
szerződés megkötéséľe, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdon ában á||ó nem lakás
cé|jéra szolgáló helyiségek bérbeadĺásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bérleti diinak megfelelő óvadék megťlzetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjrán közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|źirását v áilra|ja a béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . mźĄus 3I.

4.) a bérbeadői hozzźĘárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
VUSHTRRI Kft. a jelen hatĺározatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szeľződéskötési dijat megťlzeti, a bérleti szeľződést a|áirja és azt eryoldalú
kötelezettségvállaló nyi|atkozattal megeľősíti. Az onkoľmányzat ezen eryiittes feltételek
teljesítéséig a Florian Tiku Kft.-t ismeľi el bérlőként az érvényben lévő béľleti szerződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt,vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. április 10.

A döntés végľehajtását végzo szeľvezeti egység: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a közzététe| módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|7. áryrilis 07.

Bozsik István Péteľ
v agy on gazdál ko d ás i i gazgatő

KÉszĺľprrp: Jozspr.vÁnosl GazoÁl.roDÁsl KoZPoNTZRT.
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