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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 1'7ĺ2005. GV. 20.) szátmű Budapest Józsefváros onkoľmányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerínt -
önkormányzati bérbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

Az onkormányzattulajdonát képezł5 Budapest YIII., 347ggt0tN2 és a34799t0tN6he|yrajziszámon
nyilvántartott, természetben a Budapest vlu., Népszínház u. 21. szám a|atti,208 m2 alapterületű,
pinceszinti és 258 m2 alapterületíĺ utcai bejfuatűfolđszinti nem lakás célú helyiségek bérlője ä oľwĺ,-
Plusz Kft. a2003. december 16-án kelt hatáłrozat|an idejiĺ béľleti szerződés alapján. A pinceszintirész
kizfuólag a ftjldszintről kozelíthető meg. A DtwA Plusz Kft. a bérleti szerződés megkötésekor
óvadékot nem fizetett. Aszerződéskötés időpontjában a bérleti szerződésbe csak üzlet kertilt beírásra,
a bérlő a helyiséget élelmiszer jellegű Vegyes kiskereskedelmi üzlet cé|já,,ra haszná|ja, szeszesital
árusítással. Az ingat|an-nyilvántartásban a pince iľoda, a ftildszint iizlet besorolású.

A DIwA-Plusz Kft. bérlő (cégiegyzékszám:0I-09-7fI235; székhely: 1061 Budapest, Gyömrői űlt99.;
képviseli: oláh Attila) és a Regina Tabak Bt. (cégiegyzékszám:01-06-786691; képviseli: Dienes Éva
Irén és oláh Attila önállóan) kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez a fenti helyiség földszinti egy
részének (I4 m2) nemzeti dohánybolt és újságárusítás kiskereskedelmi uz\et (szeszesital árusítás
nélkül) cé|já,ĺa töľténő albérletbe adásának engedé|yezése kapcsán. A nemzetidohany.hu honlapon
Dienes Eva kén neve a nyertes pá,'|yázők között szerepel. A kérelemben nem tettek a béľleti díjľa
ajánlatot, nem kéték a jelenlegi bérleti díjtól eltérő béľleti díj megállapítását.

A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy a DIWA-Plusz Kft. és a Regina Tabak Bt. is a
nemzeti vagyonról szó|ó 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|átható
szer v ezetĺek minő sĺ.il.

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csopoĺtjának nyi|vántartátsa szerint f01'3. május 31. napjáig a DIWA-
Plusz Kft-nek nincs leját határidejű bérleti díj tartozása.

A pinceszinti vízórás helyiség után az onkormányzat közös k<iltség és cé|befizetési fizetési
kötelezettsé ge: 39.732.. Ftlhő + 7.740.. FtIhő osszesenl 47.472.. Ftl|nô.

A földszinti vízőtás helyiség után az onkormányzat közös költség és cé|befizetési fizetési
kötelezettsége:32.032.. Ftlhő + 6.240.. Ftlhő ősszesenz 38.212.. Ftlhő.

A bérleti szerzodés megkötésének időpontjában a földszintre és a pincére együtt került megál|apításta
a bérleti díj, ezért a DIWA Plusz Kft. jelenlegi bérleti díi előíľása: 523.478.. Ft/hó + Afa.

A 14 m2 a|apterĹiletű részrę eső béľleti díj összege: 15.7f7,- Ft/hó+Áfa.



A Rendelet 20. $ (4) bekezdés szerint a helyiség albérletbe adásához akkor lehet hozzáĄőru|ni, ha a
bér|ó az albéľletbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az a|bér|etbe adott helyiségrészre eső
emelt béľleti díjat, amelynek összegét _ a bérleti díj másfélszerese és háromszorosa között a Bizottság
határozzameg.

A földszinti 14 m2-es részreeső bérleti díj másfélszeres összege: f3.sglr,-Ftlhó + Áfa
a kétszeres összege: 3|.454,-Ft/hó + Afa
a háromszoľos összege: 47 '18I,- Fďhó + Áfa

A bérleti díj alakulása másfélszeres összeg emelésénél:
kétszeres összeg emelésénél :

háromszoros összeg emelésénél:

53I.342,-Ft/hó +Áfa
539.2O5,-Ft/hő + Afa
554.932.- Ft/hó + Áfa

A 34799/0/Nf łlrsz-ű, f}8m2 alapterületű nem lakás célú helyiség Ingatlanvagyon-kataszterben
nyilvántartott becsiilt éľtéke: 9.628.000,. Ft. A ff4l2ol2. (vtr. 05.) számú' Képviselőtestület
határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek alelen határozat
és a Kt. Más határozata szęrint aktualizált beköltcizhető forgalmi értéke szolgál. Az éle|miszeľ
kiskereskedelem szeszárusítással tevékenységhez tartozó bérleti díj szorzó IO vo, azaz a számított
bérleti díj összege 80.233.. Ft/hó + Áfa.

A 34799/o/N6 hĺsz-ú, 258mz alapterületiĺ nem lakás célű helyiség Ingatlanvagyon-kataszterben
nyilvántartott becsült éľtéke: 51.548.000'. Ft. A ff4/2o1f. (VII. 05.) számú, Képviselő-testület
határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségeknek ajelen határozat
és a Kt. Más határozata szerint aktua|izáit bekoltözhető forgalmi éľtéke szolgá'|' Az élelmiszeľ
kiskereskedelem szeszárusítással tevékenységhez uz|et tartoző béľleti díj szorzó IO ?o, azaz a szźlmított
bérleti díj ĺisszege 429.567..Ftlhô + i\fa,
Számított béľleti díiak összesen: 509.800.. Ft/hó + Áfa.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdéSe értelmében a befogadáshoz, az a|bér|etbe adáshoz, a helyiség
cseréjéhez és a bérleti jog átruházáshoz va|ó bérbeadói hozzájáru|ás szabályait a rendelet
hatálybalépésekor már fennálló és a rendelet a|apján kötött szerződésekľe egyaránt alkalmazni kell, ha
ahozzájá'rulás iľánti kérelmet a rendelet hatálybalépése után terjesztik elő. A (3) bekezdés értelmében
a bérbeadói hozzájáru|átsról vagy annak megtagadásárő| abizottság dönt.

A (4) bekezdés szeľint a bérbeadói hozzájáru|áĺs feltételeként kikothető, hogy a bérlőnek vállalnia kell:

a.) a szerzódés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,

b') ha a szeruődés még nem tarta|maz ilyen kikötést, hogy a bérlő a bérleti díjat a jövőben évente
január l-jétől a KSH áita| az e|őzo évre vonatkozón kozzétett fogyasztói árindex mértékével - növelve
fizetimeg.

c.) a bérlő vállalja a 15. $ (4)bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat a|áírásátt, amennyiben az abér|eti
jogviszony létĘöttének feltételeként előfit.

d) a már befizetett óvadék feltöltését az újonnan megállapított bérleti díj <isszegének megfelelő
mértékéig' vagy ha óvadékbefizetésére korábban nem került sor, a 13. $ (2) bekezdés szerint óvadékot
megfizeti.

A Rendelet 20. $ (1) bekezdés szeľint az a|bér|etbe adáshoz való bérbeadói hozzájá,ľulásban ki kell
kötni, hogy a szerződés megszűnése esetén a befogadott személy, illetve az a|bér|ő a helyiséget
csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélktĺl kÓteles kiüríteni. A helyiség bérleti díjára
vonatkozóan az a|bér|o részérekészfizető kezességet kell kikötni. Elő kell írni a 15. $ (4) bekezdésben
meghatátozottkozjegyzői okiľat a|áírását amennyiben az abér|eti jogviszony létrejöttének feltétele.

A (2) bekezdés szerint a hozzájárulásban ki kell kötni, hogy ha a szęrződés cserehelyiség biztosítiási
kötelezettség mellett szűnik meg, a cserehelyiség megfelelőségénél kízárő|ag a bér|ő vehető
figyelembe.



A (3) bekezdés szerint ahozzájárulásban ki kell kötni, hogy ha a szęrződés a bérlő ha|át|a miatt szűnik
meg, az albérlő és a befogadott személy a béľleti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha
olyan személy befogadása tĺirténik, aki a Ltv. alapján a bérleti jogot folytatja.

A (4) bekezdés szerint a helyiség albérletbe adásálhoz akkor lehet hozzájáru|ni, ha a béťrő azalbérletbe
adás idejéľe emelt béľleti díjként megfizeti az a|bér|etbe adott helyiségrészre eső emelt bérleti díjat,
amelynek cisszegét _ a bérleti díj másfélszerese és háromszorosa között a Bizottság határozzameg.

A Képviselő-testület határozatáłnak II' fejezet. 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a
helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. máshatá'rozata szerint aktua|izá,|tbeköltozhető forsalmi énék
szolgál.

A helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása,
ame|y alapján a tevékenységheztartoző szorzó IO 7o.

A Rendelet 17. $ (4) d) pontja a|apján a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint a 17. $
(4) c) pontja a|apjánközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áímĹ

Szakmai iavaslaÍ:

Javasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérlő DIIVA Plusz Kft. és a Regina Tabak Bt' kozött az
albérletbe adáshoz történő tulajdonosi hozzájáłru|ás megadását a földszinti 14 mf alapterülettĺ részre
nemzeti dohánybolt és újság kiskeľeskedelmi üzlet (szeszesital árusítása nélktil) cé|jára, határozat|an
időľe. Javasoljuk a bérleti díj 531.342.. Ft/hó + Áfa béľleti + kozüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak
cisszegen történő megállapítását.

Javasoljuk a fenti helyiség albérletbe adásának engedé|yezését. Javasoljuk a helyiségbér|eti díjára
vonatkozóan az a|bér|ő részérekészfizptő kezesség kikötését is.

A helyiség albérletbe adása pénzügyifedezetet nem igényel.

Fentiek a|apjáłn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség albérletbe adásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

Hat,ározafr javaslat

év. (...hó....nap). számú Yálrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) hozzĺźjdrul a DIWA Plusz Kft. bér|ő á|tz| bérelt Budapest VIII., 34799ĺ0lN2 és a 34799l0lN6
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest vI[., Népszínház u.2l. szálm a|att
található, 2o8 m2 alapterülettĺ, önkoľmányzati tulajdonú, pince és f58 m, földszinti
helyiségcsoport földszinti 14 m, alapterületének albérletbe adásálhoz a Regina Tabak Bt. tészére,
nemzeti dohánybolt és rijság kiskereskedelmi üzlet (szeszesital iárusítása nélki'il) cé|jára. A
hozzájáru|ás megadásával a bérleti díj összege 53I.342,. Ft/hó + lĺfa béľleti + közüzemi- és
kĺilön szolg á|tatási díjak <isszegľe módosul.

f.) a szerziĺdés megszűnése esetén az a|bér|ó a helyiséget csereelhelyezés és pénzbel'i térítés igénye
nélkül köteles kiüríteni.

3.) a Regina Tabak Bt-nek vállalnia kell a bérleti díj fizetésére vonatkozó készfizető kezesség
megkötését, melyet kozjegyző előtt tett egyoldalri kötelezettségvállaló nyilatkozatba kell foglalnia.

4.) ha a szerzódés a bér|ő jogutód nélküli megszűnése miatt szíĺnik meg, az albéľlő és a befogadott
személy a bérleti jogviszony fo|ytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy befogadása
történik, aki a Ltv. alapján a bérleti jogot folytatja.

ha a szerződés cserehelyiség biztosítási kötelezettség mellett szűnik meg, a cserehelyiség
megfelelősé géné| kizáró|ag abér|ő vehető figyelembe.

a bérleti szerződés megkötésének további feltétele, hogy az Onkoľmányzat tulajdonában álló nem
|akás cé|já,ra szo|gźló helyiségek bérbeadásának feltételeiró| szó|ó 17|2005, (IV. 20.) számĹl

s.)

6.)



Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4)bekezdése alapján kł|zjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|á,ítását vállalja a bér|ó.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. június 17.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013' június 03.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ĺigyvezető igazgató
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