
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága 

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.   sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
2020.  szeptember 10-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  Horvath Mihaly  tér  2.  szám alatti helyiség 
bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató 

Készítette: Nagy  Laszlo  referens 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság! 

I. Tényállás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a  Budapest 
VIII , kerület  35550/0/A/19  helyrajzi számú, a  Budapest  VIII. kerület  Horvath Mihaly  tér  2. 
alatt található  89 m2  alapterületű, utcai földszinti bejáratú nem lakás céljára szolgáló helyiség 
(tulajdoni lapon: üzlethelyiség). 

A  tárgyi helyiséget  2014.  április  1.  óta a Supremum  Service  Kft. (székhely:  1082 Budapest, 
Horvath Mihaly  tér  2.;  cégjegyzékszám:  01 09 996580;  adószám  24226882-2-42;  képviseli: 
Mándi Árpádné ügyvezető) bérli.  A  bérlő jelenleg a  2019.  december  30.  napján kelt,  2024. 
december  31.  napjáig tartó határozott idejű bérleti szerződés alapján bérli a helyiséget.  A 
helyiséget a bérlő háztartási és szórakoztató elektronikai cikkek javítása és raktározás 
céljára használja. Jelenlegi bérleti díj előírása  112.950,-Ft/hó + ÁFA. 
A  bérlőnek a bérbeadó felé fennálló hátraléka nincs. 
Az Önkormányzat a bérlő részéről  430.340,-Ft  összegű óvadékot kezel. 

A  bérlő  2020.  augusztus  3.  napján kelt levelében a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését kezdeményezte  2020.  szeptember  1.  napjára.  A  bérleti szerződés  42.  pontja 
alapján a szerződést a felek csak egyező akarattal szüntethetik meg a határozott idő letelte előtt. 

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Supremum  Service  Kft.-vel (székhely:  1082 
Budapest, Horvath Mihaly  tér  2.;  cégjegyzékszám:  01 09 996580;  adószám:  24226882-2-42; 
képviseli: Mándi Árpádné ügyvezető)  2019.  december  30.  napján megkötött,  2024.  december  31. 
napjáig érvényes, határozott idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez  2020.  szeptember  30.  napjával. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéshez tulajdonosi döntés szükséges, 
amelynek meghozatalára a tisztelt Bizottság jogosult. 



III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  határozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az Önkormányzat  2020.  évi bérleti díj 
bevételét, azonban a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével lehetőség 
nyílik a helyiség újbóli, magasabb bérleti díjon történő bérbeadására. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
rendelet  7.  melléklet  4.1.1.  alpontja, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.  20.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  2.  §  (1)  bekezdése értelmében a Képviselő-testület (a 
továbbiakban:  Kt.)  — a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint — 
önkormányzati bérbeadói döntésre a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-
hasznosítási Bizottságot jogosítja fel. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  2.  §  (1) 
bekezdése értelmében a Képviselő-testület — a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör 
megosztás szerint — önkormányzati bérbeadói döntésre a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottságot jogosítja fel. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet  6.  §  (1)  bekezdése  13.  pont  h) 
alpontja értelmében: Vagyonügyletnek minősül különösen:  h)  a vagyont érintő egyéb döntések 
meghozatala, jognyilatkozatok kiadása, különösen az átsorolás, megterhelés feloldása és a 
vagyonnal összefüggő tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása körébe tartozó összes egyéb, 
nem nevesített döntési, jognyilatkozat-adás engedélyezésére irányuló jogkör". 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság  ...../2020.  (IX.10.) számú határozata 

Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Horváth Mihály tér  2.  szám alatti helyiség bérleti 
szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
hozzájárul a Supremum  Service  Kft.-vel (székhely:  1082 Budapest,  Horváth Mihály tér  2.; 
cégjegyzékszám:  01 09 996580;  adószám:  24226882-2-42;  képviseli: Mándi Aspádné 
ügyvezető) a  Budapest  VIII. kerület Horváth Mihály tér  2.  alatti,  35550/0/A/19  helyrajzi 
számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére  2019.  december  30.  napján megkötött,  2024. 
december  31.  napjáig érvényes, határozott idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez  2020.  szeptember  30.  napjával. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2020.  szeptember  10.  



A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon  

Budapest, 2020.  augusztus  31. 
ts—A-Lkx_cu-

Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

LEÍRTA: NAGY LÁSZLÓ REFERENS

 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL! NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 3,-hu 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: 

JÓVÁll GYTA: 

 

GZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

VERES GÁBOR 

TULAJDONOSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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