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A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság f017. ápri|is 26-i tilésére

Táľgy: Fényes Zo|tánné béľlő és leánya Fényes Anna egyénĺ vállalkozó béľleti jog átľuházásľa
vonatkozó kiĺzös kéľelme a Budapest VIII.' Népszínház u. 34. szám alatti
iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céltń helyiség tekintetében

Előterjesaő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt', Bozsik István Péteľ vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Kubát Sándoľné referens
A napirendet nyilvános tilésen kell tĺárgyalni.
A dĺj ntés e lfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobb sé g szüksé ges.

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefi,,áľosi Önkormányzat (továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezó Budapest VIII,3477fl0lAl33 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest WII.,
Népszínház u. 34. szźtm a|atti,21 mz alaptertiletű, utcai bejáratú, ftjldszinti nem lakás célú helyiség
bérlője Fényes Zo|tánné (IIB-463ĺ2017) a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 805/2015. (VII.
27.) számű hattrozata a|apján 20|5. szeptembeľ 09-én kelrthatfuozott idejű, f0I9, decembeľ 3l.-ig
érvényes, közjegyzói okiľatba foglalt bérleti szerződés szeľint. A bérlő a helyiséget kéz- és lábápolás,
miĺkörömépítés és fodräszat cé|jźlra hasznźńja.
Avizőrás helyiségre az onkormányzatközös költség fizętési kötelezettsége3.949,- Ft/hó.

Jelen|egi havi nettó bérletĺ díj e|őíľás: 20.96|,. Ft, a bérlőnek f0|7' március 3l-ig bérleti díj
tartozása nincs.

Az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakétői Kft. által 20|6. szeptembeľ 06-án készített, Gódor
Lźsz|ő Igazságügyi Szakéľto á|ta| f0|7. februáľ 17-én jóváhagyott ingatlanforgalmi szakvélemény
szęľint a fiildszinti helyiség forgalmi éľtéke: 6.770.000,- Ft (3f2.356'- Fťm2). A forgalmi éľték 100 %-
ának figyelembevételével, a helyiségben végezni kívánt |akossági szo|gá|tatás (kéz- és lábápolás,
műkörömépítés és fodrászat) tevékenységhez tartoző 6 oÁ-os szorző a|apján a számítotínettó havi
béľleti díj iisszege 33.850'- Ft.

Fényes Zo|tźtĺné (IB-46312017) és Fényes Anna egyéni vá||a|koző (székhely:l086 Budapest, Dobozi
u. 49-53., adőszáma: 67721847-|-4f) 20|6. augusztus l8-án közös kérelmet nyújtottak be
Táľsaságunkhoz a helyiség béľleti jog átadásának engedé|yezése céljából. Kéľték a vá|tozat|an
béľleti díjon ttiľténő béľbeadást az átvevő részére tekintettel aľľa, hogy a helyĺségben a
tevékenység nem váůtozĺk A bérleti jog átvevóje, Fényes Anna egyéni vállalkozó vá||a|ja, hory a
béľleti szerzodés megkötésekoľ háľom havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadékot (kauciót) és a
szeľződéskötés díj át megfi zeti.
Fényes Anna a sztikséges iratokat benyujtotta (vállalkozói igazo|vttny).

Ťf,



Javasoljuk a tulajdonosi hozzá$árulás megadását a fenti helyiség béľleti jogának źúruházásähoz
Fényes Anna részére, és új bérleti szerzodés megkötését lakossági szolgáltatás (kéz- és lábápolás,
műk<irömépítés és fodrászat) cé|jára_hatźtrozottidore,2019. december 3l-ig 33.850'- Ft/hó + AFA
béľletĺ díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegén.

A bérleti jogviszony áwétele soľán a bérleti jog átvevóje, Fényes Anna 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő, azazbruttő 128.969,- Ft összegĺi szeľződéskötési díj megfizetésére kötelezett.

A béľleti jogviszony áwételével Fényes Zo|ttlnné részére a beťlzetętt óvadék visszajár, a bérleti jog
átvevőjének, Fényes Annának, mint leendő bérlőnek a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elő óvadék
megťrzetését vállalnia kell.

II.
A beterjesztés indoka
A bérleti jogviszony áltruházása tulajdonosi döntést igényel, amely döntés meghozata|ára a Tiszte|t
Bizottság jogosult.

III.
A döntés célja' pénzůigyi hatása
Javasoljuk a fenti helyiség kapcsán a béľleti jog źtruhtlzásának engedélyezését, meľt a folyamatos
bérleti díj bevétel az onkormányzat számfua előnyös, a helyiséget a bér|ő továbbľa is bérli és
kaľbantaľtja,továbbá a szeľződéskötési díj plusz bevételt jelent.
A helyiség bérleti jogán ak átruhtnása pénziigyi fedezetet nem igényel.
A hatátozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolja az Önkormtnyzat 20|7. évi bérleti díj
bevételét, de pozitívan befolyásolja a szeľzódésk<itési díj bevételt is.

rv.
Jogszabályi kiiľnyezet
Az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiľől
sző|ő 35lf0l3. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2' $ (l) bekezdése
értelmében a Képviselő-testület - a rendeletben meghatáľozott feladat- és hatásköľ megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói döntésľe aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.
A lakások és helyiségek béľletére, valamint elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 42. $ (1) bekezdése éľtelmében a béľlő a helyiség bérleti jogźú a bérbeadó
hozzájźru|ésával másra átruházhatja. elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja, Az erte
vonatkozó szerzodést írásba kell foglalni. A töľvény 42. s (2) bekezdése szerint Önkoľmányzati
helyiség esetén ahozzźtjźru|ás feltételeit önkormányzati rendeletben kell meghatźrozni' A|lozzźĄárulás
nem tagadható meg, ha a cserélő fel az önkoľmźnyzatľendeletében meghatározott feltételeket vállalja.
A Rendęlet 19. $ (l) bekezdése szeľint a befogadáshoz, az albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez és

a bérleti jog átruhźnáshoz való bérbeadói hozzájáru|źs szabźiyait a ľendelet hatálybalépésekoľ máľ
fennálló és a rendelet a|apjźtn kötött szerződésekľe egyatánt alkalmazni kęll, ha ahozzájźtulás iránti
kérelmet e rendelet hatálybalépése után terjesztik elő a hatáskörľel rendelkező bizottságrészére.
A Rendelet 19. $ (2) bekezdése éľtelmében a bérbeadói hozzájálru|ásľól vagy annak megtagadásáról a
Y árosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi B izottság dönt.
A Rende|et 19' $ (3) bekezdése a|apján a bérbeadói hozzájétru|äs feltételeként kikothető, hogy a

bérlőnek vá|lalnia keIl:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szęrzódés még nem tarta|maz ilyen kikötést, hory a bérlő a bérleti dijat ajovőben - évente
januáľ l-jétől a KSH á|ta| az e|oző évre vonatkozón kozzétett fogyasztói árindex méľtékével _ növelve
ťlzeti meg,
c) a |7. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyz(5i okirat aläirźlsát, amennyiben aľra a béľleti szerződés
megkötésekoľ nem kerüIt sor,
d) a máľ befizetett óvadék feltöltését az újonnan megállapított bérleti díj összegének megfele|ő
méľtékéig, vagyhaóvadék bęťrzetésére korábban nem került soľ a 14. $ (7) bekezdés szerint óvadékot
megťlzeti.



A Rendelet 20. $ (1) bekezdés éľtęlmében a bérbeadói hozzźĄäru|ásľól való nyilatkozat _ abér|ő źúta|

harmadik személlyel kötött megállapodás alapján _ a bérlő kérelméľe adható ki. A béľbeadói
hozzźĄttu|tsról előzetes nyi|atkozat is adható. A(Z)bekezdés alapján a béľbeadói nyi|atkozat kiadása
előtt a béľlőtól és a béľbeadói hozzźĄźttulással érintett harmadik személýől nyilatkozatot kell kérni,
hogy vállalják-e a bérbeadó źL|tal'- a felhívással egyidejiĺleg - közö|t feltételek teljesítését.
A Renđelet 21. $ (l) bekezdése alapján bérleti jogźttľuházátsa esetén a bérbeadó szerzódéskötési đíjat
jogosult felszámítani, amelynek méľtéke a béľleti jogviszony fennállásának várhatő időtartama a|apján
keriil meghatźľozźsra. A díj méľtéke határozatlan idejíĺ szerzódés esetén 6 havi bérleti díjnak
megfelelő összeg.
A Rendelet 21. $ (3) bekezdése szeľint a bérleti jogátruhtntlsa esetén a bérleti szerződés megkĺitéséig
az eľedeti bérlő felel a helyiségbérlette| felmerülő k<itelezettségek teljesítéséért, a béľbeadó
nyi|atkozata nem eredményezi a bérleti jogviszony módosítását.
A248lf0|3. (VI.l9.) számú Képvise|ő-testiileti határozat 7. ponda a|apjtn a helyiségbér a|apjáu| a

helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-testtilet máshatźlrozata szerint aktua|iztůt bekölttjzheto
foľgalmi értéke szolgál' Ahatźrozat 8. a.) pontja éľtelmében a helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételével töľténik a béľleti díj meghatároztsa, A béľleti díj megállapitásźná| a lakossági
szolgáltatás (kéz- és lábápolás, műkörömépítés és fodrászat) tevékenységhezhrtoző szorző 6%o.

Fentiek a|apjźnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tulajdonosi döntését meghozni szíveskedjen.

Hatáľozatĺ javaslat

.........év [v , f6,) számúYźtrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźlrozat:

A Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) nem jára| bozzń Fényes Zo|tánné (HB-463|2017) á|ta| bérelt a Budapest VIII. keľület,
3477210lAĺ33 he|yrajzi számon nyilvántaľtott' a Budapest VIII. keľüIet, Népszínház u. 34.
szźtm a|att található, utcai bejáratú ftjldszinti, fl mf alapterületiĺ' nem lakás célú helyiség
béľleti jogának źttruházáséthoz Fényes Anna egyéni vál|alkozó (székhely: 1086 Budapest,
Dobozi u. 49-53.;) tészéte |akossági szolgá|tatás (kéz. és lábápolás, miĺkörömépítés és

fodľászat) céljára,hatźtrozott időľe, 20i9. december 3I. napjáig, a jelenlegi bérleti dijon, azaz,-

20.96|,. Ft/hó + Ára' ľéľleti díj + köztizemi- és különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0|7 , ápri|is f6.

2.) hozzájáru| Fényes Zo|tźnné (HB-463ĺ2017) źL|ta| bérelt a Budapest VIII. keriilet,

3477210lN33 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest vm. keľĺilet, Népszínház u. 34.
szálm a|att ta|á|ható, utcai bejaratu ftj|dszinti, 2l m2 alapteriiletrĺ' nem lakás célú helyiség
béľleti jogának átruhź.zástŕroz Fényes Anna egyéni vállalkozó (székhely: 1086 Budapest,
Dobozi u. 49-53.;) részére lakossági szolgá|tatás (kéz- és lábápolás, mrĺkörömépítés és

fodrászat) cé|jfua, hatźrozott időre, 20|9 ' december 3|. napjźig, a jelenlegi bérleti dijon, azaz
33.850,- Fťhó + ÁFĺ. néľleti díj + köztizemi- és ktilönszolgáltatási díjak összegen'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0 1 7 . ápri|is 26,

3.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy a béľlęti szerződés megkötése előtt Fényes
Anna egyéni vállalkozó 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttő 128.969,. Ft
összegiĺ szerződéskötési díjat megf,lzessen'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: f017 . tłpril'is 26.



:

4.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződésmegkötésére, melynek feltétele, hogy azonkoľmányzat tulajdonźban á.||ő nem lakás
céljźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľol szóló 3512013, (VI. 20.) önkoľmányzati
ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|źúrását vállalja a béľlő.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017, mźĺjus 3I.

ą\ a bérbead őihozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a béľletijogot átvevő Fényes Anna
1 egyéni vállalkozó a jelen hatáľozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a

szerződéskötési díjat megfizeti, a bérleti szerződést a|źirja és azt egyolda|ú kötelezettségvállaló
nyi|atkozattal megerősíti. Az onkoľmányzat ezek megtöľténtéig Fényes Zo|tátnnét ismeri e|

bérlőként az éwényben lévő béľleti szerződésben foglalt feltételek szerint'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . źlpril.is 26.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodźsiKözpoftZrt
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt

Budapest, f017 . ápri|is f0.

honlapon

.7L/l
Bozsik István Péteľ

Y agy ongazdálkodási igazgatő

hirdetőtáblán
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