
Budapest Fővráros VIII. kerület Józsefu áľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének
Y źtrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálko dási Központ Zrt' 'sz. napirend

a Vĺírosgazdálkodási ,.*ffitľ*".ä"-.'0 t 7. július 19-i ülésére

Térgy: Javas|at az Ú; ľelekĺ Téri Piac U2 !e|űl ĺiz|ethelyiségének albéľletbe adásához való béľbe-
adőihozzájáľulásľa

Előterjesztő: Mach Józsefpiacvezető
Készítette: dr. Kondricz Péterjogi referens
A napiľendet nyilvános ülésen kell trárgyalni.
A döntés e l fo gadásáh oz e gy szeríi szav azattöbbsé g szüks é ge s.
Mellékletek: 3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodĺĺsi és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormány zat (atováhbiakban: onkoľmány zat) ésa one
Moľefruit Koľlátolt FelelősségÍĺ Taľsaság (székhely: 1 102 Budapest, ónodi utca 4-6. II. em. 2.; cég-
jegyzékszźm:0|-09-|74043; adószám:243762|7-1-42; képviseli: Recskó Lajos ügyvezető, atováb-
biakban: Bérlő) között a Budapest VIII. kerület,35123/71 hrsz. alatt kialakított, a teľmés zetben azIJj
Teleki téri Piacon található, V2 je|zésű, |9 m2 alapterületĺĺ, önkormány zati tu|ajdonban lévő, nem
lakás céljára szo|gáió helyiség vonatozásában, a 20|4, március 14. napjźn kelt bérleti szerződésse|
bérleti jogviszony jött léĺe. A bérleti jogviszony hatźrozott idejía,2029. március 14. napjáigtart a
vonatkozó szerződés a|apjéln, az U2 tizlethelyiségľe vonatkozó bér|eti díj ĺisszege 24,700,- Fťhó +
ÁFA, a béľlemény kizáró|ag zöldség-gyümölcs termékköľĺí piaci árusíĺás céljára hasznosítható. A
Bérlőnek nem áll fenntartozása az Onkormányzatfe\é.

Bér|ő2017.július 7-én kelt kérelmében (1. számú melléklet) je|ezte,hogy aziiz|ethe|yiséget albérlet-
be kívĺánja adni a Lakatos Józsefué eryéni vźila|koző (székhely: 1074 Budapest, Alsó erdősor utca |f .

Fszt. 5/A ajtó; nyilvántartási szám 51408365; adószám: 682|2861-|-42; atovábbiakban: Albérletbe
Vevő) részére és kéľte az albér|etbe adĺáshoz a tulajdonos onkoľmányzathozzź$élru|étsźt. Azalbéľletbe
adás az onkormányzat és a Bérlő között fennálló bérleti jogviszony időtartamáh oz igazođőan, f029.
március 14. napjáig taĺtana. A Bérlő külön nyi|atkozatban vźt||a|ta (2. szźmű melléklet), hogy az a|-
béľletbę adáshoz való tulajdonosihozzájźtrulás esetén másfélszeľes bérleti díj _ 37.050,- Ft/hó + ÁFA
_ megťlzetését, illefue az eme|t béľleti díj méľtékéig az ćůta|a korábban beťlzetett óvadék feltĺiltését
vá||a|ja.

Albérletbe Vevő kiilön nyilatkozatban (3. számú melléklet) vá||a|ta,hogy azV2-es kereskedelmi ery-
ségben kizźrő|ag a Bérbeadó onkormányzat és a Bér|ő által megkĺltött bérleti szerződésben szereplő
üzletk<irre| (nyers élelmiszer)' illetve termékkörrel (zöldség-gyümölcs) azonos tevékenységet kíván
folytatni. Továbbá a nyilatkozatban vállalta aziz|ethe|yiségszźtmáratöľténő albéľletbe adása ęsetén a
helyiség bérleti díjára vonatkozó készťlzető kezességet, valamint az onkormányzat tu|ajdonában álló
nem lakás céljĺíra szolgáló helyiségek bérbeadásrának feltételęiről szóló 35l2ol3.(VI.20.) önkoľmány-
zati rende|ęt (a továbbiakban: Helyiségrendelet) 17. $ (4) bekezdésében meghatározottközjegyzői
okirat a|áírásźú'

A Helyiségrende|et l9. $ (l) - (2) bekezdésének ételmében az a|bér|etbe adásról a hatásköľrel rendel-
kező bizoffság dönt.



A Helyiségrendelet 19. $ (3) bekezdésének d) pontja értelmében a bérbeadói hozzźĄźru|źts feltétele-
ként kiköthető, hogy a bérlőnek vállalnia kell a már beťrzetett óvadék feltöltését az lijonnan megálla-
pított bérleti díj összegének megfelelő méľtékig,YIEY ha óvadék befizetésére nem kertilt sor a 14. $
(7) bekezdés szerint óvadékot megfizetni.

A Helyiségrendelet 22. s 0) bekezdése szerint az albérlętbe adáshozvaló bérbeadőihozzźĄánrlásban
ki kell kötni, hogy a szerződés megsziĺnése esetén a befogadott szeméIy vagy azalbérlő a helyiséget
csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkül köteles kitiríteni. A helyiség bérleti díjára vonatkozó-
ankészťlzeto kezességet kell kikoĺri, és elő kell lrni a I7. $ (4) bekezdésében megllatározott közjegy-
zői okirat a|áírásźú, amennyiben az abér|eti jogviszony létrejottének feltétele.

A Helyiségrendelet 22. s Q) bekezdése értelmében a bérbeadói hozztĘáru|ásban ki kell kötni, hogy ha
a bérleti szerződés cserehelyiség biaosítási kötelezettség mellett szĺĺnik meg' a cserehelyiség megfe-
le lősé géné l kizár ő|ag a b érlő vehető fi gyelembe.

A Helyiségrendelet 2f . s Q) bekezdése szerint a honájáruláS feltételeként ki kell kötni, hogy ha a
bérleti szerződés a bérlő halrźia miatt szünik meg, az albérlő és a befogadott személy a bérleti jog,,i-
szony folytatásĺáľa nem jogosult, kivéve, ha olyan személy befogadása történik, aki az Ltv. a|apján a
bérleti j ogviszony folýatásĺára jogosult.

A Helyiségrendelet 22. s ę) bekezdése a|apjźn a helyiség albérletbe adásáłlozakkor lehet honźĄáru|-
ni, ha a bér|ő az albéľIetbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az albér|etbe adott helyis égrész-
ľe eső emelt bérleti díjat, amelynek ĺlsszegét - a bérleti díj másfélszerese és hĺĺromszorosa között _ a
hatrískörrel renđelkező bizottság hatźrozza meg.

Tekintettel a Helyiségrendelet f2. s G) bekezdésében foglaltakra azI.l2 je|tiüzlethe|yiség a|bérletbe
adása esetéľe a Bérlő szálmáĺa a bérleti díj másfélszeresének megfizetését javasoljuk, mely emelt bér-
leti díj összege 37.o50,- Ft/hó + ÁFA'

A fentiekben foglaltak alapján javasotjut hory a Tisztelt Bizottság a' Ú3 ľeleki téri Piacon ta|źůható,
U2 je|zésu, 19 m2 a|apterületĺi, önkormányzati tulajdonban lévö, nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség
al bérletbe adásához j źlrulj on hozztt, az a|ábbi fe ltételek szeľint :

- A B,érlő az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljźľaszolgáló helyiségek béľbeadá-
sának feltételeiről sző|ő 35/20|3. (vI.20.) ö,nkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Helyiség-
rendelet) 22. s G) bekezdésében fog|altak a|apjźn másfészeres bérleti díj összeget, azaz
37.050,- Ft/hó + ÁFA összeget köteles megfizetni az onkormány zat számára.

- A Helyiségrendelet 19' $ (3) bekezdésének d) pontja a|apjána Bérlő amár beťlzetett óvadékot
feltölti az újonnan megállapított bérleti díj összegének megfelelő méľtékig.

- A Helyiségrendeletf2, $ (1) bekezdése alapján a szerzi5dés megszíĺnése esetén az a|bér|ő a
helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkiil köteles kiüríteni. Továbbá a helyi-
ség bérleti díjára vonatkozőan az albér|o készfizeto kezességet vźl|Ia|, illetve a 17. $ (a) be-
kezdésbenmeghatározottkózjegyzőiokiratota|áĄa'

- A Helyiségrende|et 22. $ (2) bekezđése értelmében, ha a béľleti szerzodés cserehelyisé gbiz-
tosítrási kötelezettség mellett sziĺnik meg' a cserehelyiség megfelelőségénél kizźró|aga Bérlő
vehető figyelembe.

- A Helyiségrende|et 22. $ (3) bekezdése éľtelmében, ha a bérleti szerződés a Bérlő halála miatt
sztinik me5, az albérlő a béľleti jogviszony fo|ytatásĺáľa nem jogosult, kivéve, ha olyan sze-
mély befogadása történik, aki az Ltv. alapjĺán a bérleti jogviszony fo|ytatásźrajogosult.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstźrgyában a döntés meghozata|aa Tisaelt Bizottság hatásköre.



nI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja az U2 je|zésu üzlethelyiség albérletbe adásához va|ő hozzźĄĺáľulás Lakatos Józsefrlé
egyéni vállalkozó részére.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igénye|, az iiz|ethe|yiség Bérlő áItali albéľletbe adásával az onkor-
mźnyzat- a Béľlő másfélszeres bérleti díjfizetési kötelezettsége miatt - plusz bevételre tesz szert.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LxxvIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 42. $ (1) bekezdése éľte|mében a bérlő a
helyiség bérleti jogź./- a bérbeadó hozzátjáru|ásával másra áúruhźľzhatja' elcserélheti,vagy a helyiséget
albérletbe adhatja.

A Lakástöľvény 42. $ (2) bekezdése szerint önkoľmĺányzati helyiség esetén ahozzźĄárulás feltételeit
önkormányzati rendeletben kell meghatározni, Ahozzźýárulás nem tagadható meg, ha a cserélő fel az
önkormányzat rendeletében meghat trozott feltételeket vállalj a.

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljĺáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ó 35l20l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyiségrendelet) 2. $ (1) bekezdé-
se értelmébén a Képviselő-testiilet - a rendeletben meghatiározott feladat- és hatĺáskör megosztás sze-
rint _ onkormźnyzati bérbeadói döntésre a Viáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot jogosítja fel.

A Helyiségrendelet 19. $ (1) bekezdése szerint a befogadáshoz, azalbérletbe adáshoz,a helyiség cse-
réjéhez és a bérleti j og áttuházátshoz való bérbeadói hoz'zźjámllźts szabźiyaita rendelet hatálybalépése-
koľ már fennálló és a rendelet alapján kötött szerződésekre egyarźntalkalmazni kell, ha ahozzájáru|ás
iránti kérelmet e rendelet hatálybalépése utrán terjesztik elő a hatásköľľel ľendelkezőbizottsźęrészére.

A Helyiségrendelet 19. $ (2) bekezdése éľtelmében a béľbeadói hozzáĺjáru|ásľól vagy annak megfaga-
dásáľól a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dclnt.

A Helyiségrendelet 19. $ (3) bekezdésének d) pontja éľtelmében a bérbeadói hozzźaáru|ás feltétele-
ként kiköthető, hogy a bérlőnek válla|nia kell a maľ befizetett óvadék feltöltését az rijonnaľr megálla-
pított bérleti díj összegének megfelelö méľtéki1,va4! ha óvadék befizetéséľe nem keľült soľ a 14. $
(7 ) bekezdés szerint óvadékot megfi zetni.

A Helyiségrende|et 20. $ (1) bekezdése éľtelmében a béľbeadói hozzźĄäru|ásról való nyilatkozat _ a
bérlő által harmadik személlyel kötött megállapodás a|apjźn- a bérlő kérelmére adható ki. A béľbe-
adói hozzájárulásról előzetes nyilatkozat is adható. A (2) bekezdés alapján a bérbeadói nyi|atkozat
kiadása előtt a bérlötől és a bérbeadőihozzźtjźtulással érintett harmadik személytől nyilatkozatot kell
kérni, hogy vál|alják-e a bérbeadó által- a felhívással egyidejiĺleg - közölt feltételek teljesítését.

A Helyiségrendelet 20. $ (4) bekezdése éľtelmében, ha a bérbeadóihozzŕĄźrulás alapjrán a bérleti szer-
ződést ki kell egészíteni vagy módosítani kell, vagy más, a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos megálla-
podást ke|l kötni, a bérbeađói jognyilatkozat akkoľ |éphatáiyba,hae szerzódés, módosítĺás vagy meg-
állapodĺás a felek által aláírásra keriil.

A Helyiségľendelet 22. $ (1) bekezdése szeľint az a|bér|etbe adáshoz va|ó bérbeadőihozzź|źrulásban
ki kell kötni, hogy a szerződés megsziĺnése esetén a befogadott személy vagy azalbérlő a helyiséget
csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkül köteles kiüríteni. A helyiség bérleti díjára vonatkozó-
an készťlzető kezességet kell kikötni, és elő kell lrni a 17 . $ (4) bekezdésében meg]latźrozott közjegy-
zői okirat a|áírásźtt, amennyiben azabér|eti jogviszony létľejottének feltétele.

A Helyiségrendelet 22. E Q) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzź$áru|źsban ki kell kötni, hogy ha
a bérleti szeľzłĺdés cserehelyiség biĺosítási kötelezettség mellett sziĺnik meg' acserehelyiség megfe-
leĺőségénél kizźrő|ag a bérlő vehetö figyelembe.
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A Helyiségrendelet 22. s Q) bekezdése szerint a hozzź|tľulás feltételeként ki kell kötni' hogy ha a
béľleti szerzodés a béľlő halála miatt sziĺnik meg, az albérlő és a befogadott személy a bérleti jog,,i-
szony folytatásara nem jogosult, kivéve, ha olyan személy befogadása történik, aki azLtv' a|apján a
bérleti j ogviszony folýatására j ogosult.

A Helyiségrendelet 2f. s g) bekezdése a|apjtn a helyiség albérletbe adźsźůlozakkor lehet hozzáĄźm|-
ni, ha a bér|ő az albérletbe adás idejéľe emelt bérleti díjként megfizeti az a|bér|etbe adott helyiségrész-
re eső emelt bérleti díjat, amelynek összegét - a bérleti díj másfélszerese és háromszorosa között _ a
hatáskörľel rendelkező bizottság hatźrozza meg.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatáskore a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és
Miĺködési Szabáúyzatátről szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képvise-
lő.testtiletének36/2014. (xI. 06.) önkormányzati rendelete 7' mellékletének l.1.11. alpontjrán, illetve
a Helyiségrendelet 19. $ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Fentiek alapjĺín kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi hatźrozatijavaslatot szíveskedjen elfo-
gadni.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

l. hozzäjźlru| a Budapest VIII. kerület, 35|23/11 hrsz. alatt kialakított, a teľmészetben az Ú3 ľeleki
téri Piacon ta|á|hatő Uf je|zésti, |9 m2 a|apteľliletiĺ, önkoľmĺányzati tulajdonban lévő, nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiség vonatkozásában a one Moľefruit Korlátolt Felelősségű Tĺársaság béľlő
(székhely: 1102 Budapest' ónodi utca4-6' II. em. 2.; cégsegyzekszám: ol-0g-I74o43; adőszám:
243762|7.I-42; képviseli: Recskó Lajos ügyvezető; a továbbiakban: Bérlő) kérelmének helý
adva az üzlethelyiség albérletbe adźtsáůloz Lakatos Józsefué egyéni vállalkozó (székhely: 1074
Buđapest, Alsó erdősor utca 12. Fszt. 5/A ajtő; nyi|vźntartási sám: 51408365; adőszÁm:
6821286|-1-42; a továbbiakban: Albérlő) részére az onkormányzat és a Bérlő között fennálló
béľleti jogviszony időtaľtamźlhozigazodóan2}f9. mĺárcius |4' napjáig, aza|źhbifeltételek szerint:

a) Béľlő másfeszeres bér|eti díj osszeget, azaz37.050,- Ft/hó + ÁFA összeget köteles megfizetni
az onkoľmán y zat szttmár a.

b) A Bérlő a mĺĺľ befizetett óvadékot feltölti az újonnan megáIlapított bérleti díj összegének
megfelelő méľtékig.

c) A szerződés megszÍĺnése esetén az Albérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés
igénye nélkiil köteles kiüríteni. Továbbá a helyiség bérleti díjára vonatkozóan az A|bér1ó
készfizetłl kezességet vállal, illetve az Önkoľmźnyzat tu|ajdonában álló nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013, (VI.2o.) önkoľmányzati rende-
|et I7 . $ (4) bekezdésben meghattrozottközjegyzői okiratot a|źúrja.

d) Ha a bérleti szerződés cserehelyiség biĺosítási kötelezettség melleff szíĺnik meg' a cseľehelyi-
sé g me gfe l e lős é géné l kizálr ő|ag a B érl ő vehető fi gye l embe.

e) Ha a bérleti szerződés a Bérlő ha|źůa miatt szíĺnik meg, azAlbérlő a bérleti jogviszony folyta-
tására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy befogadása történik, aki a lakások és helyisé-
gek bérletére, valamint elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LxxvIII. töľvény alapjána bérleti jogviszony folýatására jogosult.

Felelős: Józsefuarosi Gazdá|kod źsi Kijzpont Zrt.
Hatáľidő: 2017. július 19.
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2. ahattrozat 1. pontja szeľinti bérbeadói hozzájźm|ás akkor Iép hatályba,ha a Bérlővel fennálló
bérleti szerződés módosítĺása a|áirásrakeriil a felek által.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
Határidő: 20l7. július 19.

3. felkéri a polgármestert a Béľl<ível fennálló bérleti szerzódéshatźrozat l. pontja szerinti módosítĺá-
sának aláíľására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. augusztus 18.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Új Teleki
téri Piac és Termelöi Piacok Divíziő

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|módjáľa: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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