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Tisĺe|t Y źrosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkoľmźnyzat tulajdonát képező Budapest v[I.,36489l0lV2he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Vas u. 14. szźm a|atti, 96m2 alapterületű, udvari bejtratű,
pinceszinti, a Budapest vlil., 36494l0/N2 helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.' Vas u.
18. szám a|atti, 27 m2 alapteriiletű udvari bejfuatű ftildszinti nem lakás célú helyiségek bérlője a
Catellus Hungary Kft. a_ mindkét helyiségľe _2006.július 2l-én ke|thatározatlan idejű bérleti
szerzodés a|apján. A helyiségeket a bérlő ruktźrozźs cé|jára hasznźúja. A helyiségeknek nincs külön
utcai bejáľata, csak a VIII. Vas u' 16. szám a|atti magźtnfulajdonból közelíthető meg. A bérleti
szerződéskötéskor a bérlő 54.000 + 24.000,- Ft összegÍĺ óvadékot ťlzetett.

A helyiségek a tulajdoni lapon raktĺĺr besorolásúak.

A Catellus llungary Kft. bérlő (székhely: 1086 Budapest, Vas u. 16; Cg: 01-09-860522; képviseli:
Zsamőczky Maľtin Ba|ázs), és Zsarnőczlry Maľtĺn Balázs magánszemély köz<is kérelmet nyujtottak
be a fenti helyiség bérleti jog átadásának a tulajdonos részéről történő engedélyezése céljából,
amelyben a bérleti jog átvevője nyilatkozik, hogy a bérleti jog źtruhźr;ásának feltételeit ismeľi és
elfogađja.

Zsarnőcz|ry Maľtin Balázs magánszemély a bérleti jog átadójával azonos, ra]<tározźłs cé|jźtta kívánja
használni a helyiséget, ahatározatlan idejű bérleti jogviszony megtaľtása mellett.

Díjbeszedési Csopoľľunk által kiadott igazo|ts szerint a Catellus llungary Kľt béľlőnek 2013. április
30. napjáig lejĺárt bérleti és egyéb díjtartoztsa nincs. A bérlő a bérleti díjat mindig pontosan
hatáľidőben egyenlítette ki.

u. Indokolás

Az e|óteqesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|áĺa a Tiszte|t Bizoüság jogosult, a bérbeadás az
onkormanyzat részére elsődleges, mivel az esetben az onkormźnyzat továbbra is, folyamatosan
bérlęti díj bevételhez jut, amelyből fedezhetó a helyiség közös költsége,tovźtbbáaszerződéskötési dij
plusz bevételt jelent'

III. Tényállás

Jelenlegi bérleti díj előírás:
a Budapest VIII., Vas u |4. szttm alatti,96 m2 alapteľülehĺ helyiségre:25.725.- Ft]hő + Ąfa.
a Budapest VIII., Vas u. 1 8. szám a|atti, 27 m2 alapteľületrĺ helyiségr e: IL '434.- FtJhő +Afa'



Az onkorm ányzatotteľhelő jelenlegi közös költség ťrzetési kötelezettség:
a Budapest VIII. Vas ll. 14. szźtm a|attivízőrźls helyiség után:22,080'- Ft/hó.
a Budapest VIII. Vas u. 18. szám a|attivízőra nélküli helyiség utan: 4.860,- Ft/hó.

A 3648glolN2 hrsz-ú, 96mf a|apterületiĺ, udvari bejáľatu, pinceszinti helyiségre a GRIFTON
Propeľ|y Kft. źůtal 2013. źryri|is 29.én készített Ingatlanforgalmi Szakvéleményben megállapított
forgalmi éľtéke: 7.100.000,. Ft' A bérleti díj megállapitäsa az aktuális forgalmi éľték 100 Yo-étnak

ťlgyelembe vételével keľül megállapításra. A helyiségben folýatott tevékenységhęztartoző bérleti díj
anyilvźntartási érték 6 %"-a, azaz35.500'- Ft/hó+Afa.

A3649410lN2hrsz-il,f7 m2 alapterülettĺ, udvaľi bejáratű, ftjldszinti helyiségre a GRIFTON Pľopeŕy
Kft. źL|ta| 2013. źryrťris 29-én készített Ingatlanforgalmi Szakvéleményben megállapított forga|mi

éľtéke: 3.975.000,- Ft. A bérleti díj megál|apitása az aktuális forgalmi éľték 100 %o-ának figyelembe
vételével keľül megállapításra. A helyiségben folytatoff tevékenységhez tartoző bérleti díj a
nyilvźlntartźtsiéľték6"/o.a,azaz,l9.875'-Fťhó+Afa.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

Az 1993. évi LXXVII. tv. 42. $ (1) bekezdése alapján ,,A bérlő a helyiség béľleti jogát a bérbeadó

hozzźĘźnilźtsával másra źtĺ.uhźvhatja, elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az erĺ.e

vonatkozó szerződést írasba kell foglalni." A (2) bekezdés szerint ,,onkormányzati helyiség esetén a

hozzájaru|źls fęltételeit <inkormányzati rendeletben kell meghatálrozľri. Ahozzźjttulás nem tagadható

meg, ha a cserélő fél az önkoľmźnyzat rendeletében meghatźrozott feltételeket vtů|a|ja.,, A béľleti jog
źúadása sorźln az új bérlő az erędeti bérlő helyébe lép, így a bérleti szerződés tarta|ma (bérleti
jogviszony idotartama, a bérbeadás cé|ja, a bérleti díj) egyoldalúan nem módosíthatók.

Az Önkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szó|ő 35/2013. (VI. 20') szźmű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rende|et 2. $ (1) a Kt. - a

rendeletben meghatározott feladat- és hatlásköľ megosztás szeľint _ önkoľmányzatibérbeadói döntésre

a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel. A Budapest Főváros VIII' kerület
Józsefuiáľosi onkormányzat 35lf0|3. (VI. 20.) számű rendelete 19. $ (2) bekezdése értelmében a
bérbeadói hozz,źtjáru|źlsról vary annak megtagadásáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dönt. A Rendelet 19. $ (3) bekezdése éľtelmében a bérbeadói hozzájárulás feltételeként kikothető,

hory a bérlőnek vállalnia kell, hogy a szerződésmódosítástól kezdve megťlzeti az újonnan

megállapított bérleti díjat. A kérelem elbírálásakoľ a béľleti díj megállapitása a rendelet 14. $ (1)

bekezdése, és a248/2013. (vI. I9.) szźmű Képviselő-testĺileti hatźtrozat szerint tĺjrténik. A24812013.
(vI. I9.) számű Képviselő-testi.ilet hatfuozatának 7. pontja a|apjźn a helyiségbér a|apjill| a

helyiségeknek a jelen haÍźrozat és a Kt. más haÍźnozata szerint akfua|izá|t beköltözhető forgalmi
éľtékének |00 %-a szo|gá|. A Képviselő-testiileti határozat II. fejezet 8. a.) pontja éľtelmében, a
helyiségben végezni kívánt tevékenység ťlryelembevételével történik a bérleti díj meghatarozása, az
udvaľi helyiségben történő ra|<tározźsi tevékenységh ez taĺtoző szorző 6 %o.

A Rendelet 21. $ (1) bekezdése a|apján bérleti jogźftahazása esetén a bérbeadó szerződéskötési díjat
jogosult felszámítani, amelynek méľtéke a bérleti jogviszony fennállásának váľható időtartama alapjan

keriil meghatározésra. A díj méľtéke határozatlan idejrĺ szerzóďés esetén hat (6) havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összeg.

A Rendęlet 19. $ (3) d) pontja alapjĺán a béľlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően köteles a

bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj összeget óvadékként megfizetni, továbbá köteles a 19. $ (3) c)
pontja a|apjánközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat megtételére.

v. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javasoliuk a tulajdonosi hozzźĄárulás megadását a Budapest VIII' Vas u 14. szźtm a|att |évő

seącgloluz brsz-il96 mf alapteľületĺĺ udvari bejfuatű, pinceszinti, valamint a Budapest VIII., Vas u
18. szám alatt lévő 3649410lN2 hrsz-ú 27 mf alapterületÍĺ udvaľi ftjldszinti helyiségek bérleti jogának

źúruházáséÍnoz Zsarnólczky Maľtin Balázs magánszemé|y részére, az érvényben lévő béľleti
szerződésben foglaltakkal megegyező feltételek mellett. A bérleti jogviszony a helyiségľe éľvényes

bérleti szerződés szerint határozat|an időtaľtamra jö'n létre, rakĺározźs cé|jára, a Budapest VIII., Vąs u
!4. szźtm a|atti,96 m2 alapteľülettĺ nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiség esetében 30.000,- Ft/hó + Áfa,



a Budapest VIII., Vas u. 18. szám a|atti 27 m2 alapterületű nem lakás céljáľa szo|gźiő helyiség
esetébeń 15.000,. Ft/hó + Áfa béľleti + közijzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen.

A bérleti jogviszony átvétęle során Zsarnőcz|<y Maľtin Balĺízs magánszemély 6 havi bruttó bérleti

dĹinak megfelelő, azaz342.900'- Ft összegiĺ szeľződéskötésĺ díj megfizetéséľe kötelezett.

Jogi képviselőnk tájékoztatása szeľint a bíróság más esetben ítéletében elismerte a bérleti jog

átnńázásźlt annak ellenére, hogy a bérleti jogot átvevő kéľelmező, a béľleti szerzodést nem kĺjtötte

meg az onkoľmányzatta|. Ezért javasoljuk a hozzźljźtru|ás kiegészítését arra vonatkozóan, hogy a

honź$źtullás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő kérelmező a bérleti szeľződést

megköti, és azt egyoldalú kötelezettségvźi|alő nyi|atkozaÍtal kiegészíti. Ennek meg nem tcĺrténtéig a

határozat megltozata|a időpontjában éľvényben lévő béľleti szerzódés szerinti bérlőt ismeri el

béľlőként a bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Javasoljuk a fenti helyiség további bérbeadását a bérleti jogot átvenni szándékozó Zsarnőcz|cy
Maľtin Balázs magánszemé|y rész&e, meľt ebben az esetben az onkormźnyzat továbbľa is,
folyamatosan bérleti díj bevételhez jut, amelyből fedezhető a helyiség kĺjzös költsége, továbbá a

szeľződéskötési díj plusz bevételt jelent.

Javasoljuk továbbá a bérleti jog źútuhźaásának engedélyezését, mivel a helyiségeknek nincs ktilön
bejfuata' csak a Budapest VIII. Vas u. 16. szám a|atti magćtntulajdonból (tulajdonos: Catel|us Hungary
Kft) közelÍthető meg, és a bérleti jog megszunése esetén a helyiségek további bérbeadása más

kérelmező r észére kétséges.

vI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A helyiség bérleti jogának átruhźľ:ź.sapénaigyi fedezetet nem igényel.

Fentiek a|ap1án kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a béľleti jog átruházźsźna| kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yátosgazdźllkodási és Pénztigyi Bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzójlźľul a Catellus Hungary Kft bérlő által béľelt Budapest vIII.o 36489/0lN2 he|yrajz1

számon nyilvantaľtott, tetmészetben a Budapest VIII., Vas u. 14. szám a|att ta|á|hatő, 96 m"

alapteľületiĺ, ö'nkormĺĺnyzati tulajdonú, udvaľi, pinceszinti helyiség bérleti jogának áúruházásźlhoz

Zsarnőcz|ry Balĺízs magánszemély részére. A bérleti jogviszony a helyiségre érvényben lévő
béľleti szerződésben foglaltak szerint határozat|an időre jön létre raktározźs cé|jźra,30.000'. Ft/hó
+ Afabéľ|eti +kłlajzemi- és kĹilönszolgáltatĺási díjak összegen.

2. hozzójórul a Catellus Hungary Kft bérlő á|tal bére|t Budapest vIII.o 36494/0lN2 he|yrajz!
számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., Vas u. 18. szím a|att ta|á|hatő, 27 m,
alapterületÍĺ udvari, fijldszinti nem lakás célri helyiség bérleti jogának źtruhźnźsźűloz Zsarnőcz|ry
Maľtin Balázs magánszemély részére. A bérleti jogviszony a helyiségľe éľvényben lévő bérleti

szerződésben foglaltak szerint hatźrozat|anidőľe jđn iétre raktáľozźs célrjźra' 15.000,. Ft/hró + Áfa
béľteti + közijzemi. és különszolgáltatasi díjak összegen.

3. A bérleti szerződés megkötése előtt Zsarnőcz|ry Maľtin Ba|.áus magánszemély
6 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegú, azaz 342.900,. Ft szeľződéskötési díjat köteles

megfizetni az Önkormanyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek
bérbeadásának feltételęiľől szóló 35l2OI3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 21. $ (1) bekezdése a|apjźn.

4. bérleti szerzódés megkdtésének feltétele, hogy az Önkormányzat tu|ajdonáhan á||ő nem lakás

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (vI. 20.) szźtmű Budapest
Józsefvĺíľosi onkoľmányzati rendelet 19. $ (3) d) pontja a|apjźln a bér|o a bérleti szerzódés
megkötését mege|őzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj összeget óvadékként



megfizetni, továbbá köteles a 19. $ (3) c) pontja alapján közjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvá||a|őnyi|atkozatmegtételére.

5. a bérbeadói hozzź$źrullźts abban az esetben lép hatályba'ha a bérleti jogot átvevő Zsaľnócz|ry
Maľtin BalĺĹzs magánszemély a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a
szerződéskötési díjat megfizeti, a bérleti szerzódést a|áitja és azt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyi|atkozattal kiegészíti. Az onkormányzat ezek megtö'rténtéig a Catellus Hungary Kft bérlőt
ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 13' jtt1.ius 22.
A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakózzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 2013. július 04.
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