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Tĺsztelt Bizottság!

Az

onkormőnyzat tulajdonát képező Budapest VIII., 35728 he|ytajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VI[., Baľoss u. 11.1. szám a|atti, 377 m" alapterületű, utcai bejáratú,
fölđszinti nem lakás célúhelyiség bér|óje a Csemege.Match Zrt. a 2010. július 28-án kelt,
névvá|tozáts, átalakulás, jogviszony miatt többszöľ módosított 2014. december 3I. ĺapjáig éľvényes
hatáĺozott idejű béľletiszeľződés alapján, élelmiszertiz|et célljátta. A Gazdasági, Kerületfejlesztési
K<iltségvetésiés Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 566lf01'0. (Iv. 21.) száłműhatározatában a Bérbeadó
elvihozzájáľutását adta a bérleti szeruődés meghosszabbításáłloz, további 5 évvel 20L9. decembeľ
3I. napjáig, ameĺľryiben a bérleti jogviszony lejáľtakor nincs lejárthatáridejű bérleti közüzemi- és
különszolgáItatási díjhátraléka, külön tulajdonosi hozzáljáru|źls alapján, a hatályos önkormányzati
rendeletek figyelembevételével. A bérleti szerződéskcjtéskor a béľlő 2.299.o3t,- Ft összegű
óvadékot fizetett.

Az

onkoľmányzat tulajdonát képező Budapest VIII., 35728 heltrłrajzi számon nyilvántartott,
teruĺészetbena Budapest VIII., Baľoss u. 111.. szźtm a|atti, 9I m, alapterületű, utcai bejálratú',
földszinti nem lakás célri helyiségbétlője szintén a Csemege-Match Zrt. af009. decembeľ 1l-én
kelt és 2OIO. augusztus OZ-án módosított,2oI4. december 3I, napjátĺg érvényeshatározott idejtí
bérleti szeruódés alapján, zoldség-gytim<ilcs iz|et céIjźra.A bérleti szerzodéskötéskor a bérlő
937.500,- Ft összegrí óvadékot fizetett.

A két helyiség közvetlenülegymás

mellett helyezkedik el.

A Csemege-Match Zrt.bér|ő, (székhely: 22fOYecsés, Lőrinci ťlt6I.; Cg.: 13-10.o4L20L; képviseli:
Serge GrÉgoľivezérigazgató, 100 ?o-ban magántulajdonban álllő gazdasági táľsaság) és a CBA
cegcsopořhoztarnzě ĺÉccslllAc Kft. (šzékheiy: 1038 Budapest, Tündéľliget u. 2.; Cg.: 01og-soairs; képviseli: Viszokay Árpá,d ügyvezető) közös kérelmet nyíjtottak be a fenti helyiségek
bérletijog átadásának

a tulajdonos ľészérőltörténő engedé|yezése céljából.

t<irvény 11. $ (16) pontja szeľint a törvényben,
va1amint a heý önkormanyzat tu|ajdonában ál|ó ĺemzeti vagyon tekintetében tĺirvényben vagy a
helyi önkormányzatľendeleiében meghatározott éľtékhatáľfeletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha
törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetésítjáĺ, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő
részérě, a szo1gáItatás és ellens zo|gáltatás értéknányosságával lehet. A (18) bekezdés éľtelmébena
(16) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, amenrlyiben természetes személy vagy

Aĺemzeti vagyoĺľól szőIő 2OII. évi CXCVI.

Íoovo-ban magántulajdonban á||ő gazđálkodő szetvezet
haszná|atábanálIőnemzetivagyonthasznosítja.

a

nemzeti vagyon használója, és a

A Jégcsillag lfft. kéľibérleti jogviszonyáĺĺak 2019.

december 31. napjáig történő megá||apítását,
majd a felek megállapodása alapján további öt évre történő meghosszabbítást is, továbbá a béľleti
díj jelenlegi béľleti díjon töľténő megállapítását. Az átvevo vá|IaIja,hogy az źtvételesetén kéthavi
bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizet. A felek közötti bérleti jog átadásanak és a bérleti
j ogviszony kezdetének várható időpontj a: 2013. j anuár 0 1 .

A benffitott iľat alapján

megállapítható, hogy a kérelmezo a nemzeti vagyoĺľő| szó|ő f01I. évi
át|álthatő szewezetnekminősül.

CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint

A

91 m2 alapterületu helyiségben folytatni kívánt tevékenységek köre: élelmiszer, ital (szeszesital
árusítással), dohányáru vegyes nagy- és kiskereskedelme ipaľcikk jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem, vegyes termék köni nagykereskedelem és (szeszmentes) vendéglátás gľillbár.

A 371

m2 alapteľületű helyiségben folytatni kívánt tevékenységek kĺ!re: élelmiszer, ital, dohányárú
vegyes nagy- és kiskereskedelme, ipaľcikk jellegrĺ bolti vegyes kiskeľeskedelem, vegyes teľmék
köni nagykeľeskedelem.

A Kisfalu Kft.

Díjbeszedési Csopoľtjának nyilvántartása szeľint a Csemege-Match Zĺt. bér|őnek
2012. december 31. napjáig lejárt bérleti és egyéb díjtatozása nincs a kerületben lévő helyiségeiľe
(Rákóczi út 59.). A bérlő a béľletidíjakat mindig pontosan hatáľidőben egyenlíti ki.
357f8 hĺsz-ú,9I Íł alapterületű, utcai bejáratú, földszinti helyiségnek a 2Oo9. március 06-án
készült és f0t2. december Í2-énaktualizá|t foľgalmi értéke:20.680.000,. Ft. A bérleti díj
megállapítása az aktuális forgalmi éľték100 %o-ának figyelembe vételévelkerül megállapításra. A
helyiségben folytatott tevékenységhez taĺtoző bérleti đíja nyilvántartási értékL0 9o-\ azaz
172.333,. Ft/hó + Afa.

A

Jelenlegi bérleti díj előírás a 91 m2 alapterületű helyisé8re:272.478,. Ft/hó + Áfa.

A357f8 hľsz-ú,377 fił alapterületű, utcai bejfuatű, földszinti helyiségnek afoo9. október 18-án
készült és fOIZ. december IZ-én aklulrllizáirt nyilvántartási értéke:7ó.908.000,. Ft. A bérleti díj
megállapítása az aktuális foľgalmi érték100 %o-áĺak figyelembe vételévelkeľül megállapításra. A
helyiségben folytatott tevékenységhez tartozó béfleti díj a nyilvántartási éľték10 vo-ä, ZZuZ
ó40.900'. BtIhó, + Afa.
Jelenlegi bérleti díj előíľás a 377 m2 alapterületií helviségľe: 668.198,. Ft/hó + Áfa'

A

fenti helyiségek ltán az onkormanyzat izemeltetési költségfizetési kötelezettsége: 121'.705,.
Ft/hó.
A Ptk. 365. $ (f) bekezdése alapján ,,Adásvétel tźľgyalehet minden dolog, amely nincs kivonva a
foľgalomból.''

Az

1993. évi LXXVIII. tv. 42. $ (1) bekezdése aIapján,,A bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó

hozzájźĺu|ásáva1 másra á,trvházhatja, elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az erľe
vonatkozó szerzodést írásba kell foglalni.- A (2) bekezdés szeľint ,,onkormányzati helyiség esetén
a hozzájátulás feltételeit önkormányzati rendeletben kell meghatározĺí.A' hozzźĄálrulás nem
tagadható meg, ha a cseľélő fé| az önkoľmányzat rendeletében meghatfuozott feltételeket váLIaIja,,,
.ą, béľletijogátaďása során az űj bér\ó az eredeti bérlő helyébe lép, így abéfleti szeruődés taľtalma
(bérleti jogviszony időtaĺama, a béľbead ás céIja, a bérleti díj) egyoldalúan nem móđosíthatók.

Az

Önkormanyzat tulajdonában áIIő nem lakás cé|jára szoI.gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 11ĺ2oO5. GV. 20.) szátmíBudapest Jőzsefváltos onkormányzatircnđelet2. $ (1) a
Kt. - a rendeletben meghatáro zottfe|adat- és hatáskör megosztőls szerint _ önkoľmányzatibérbeađői
dĺintésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítj a fe!'. A Budapest Főváros VI]I.
kerület Józsefvárosi tnkormányzat I712OO5. (IV. 20.) számĹl rendelete 17. $. (3) bekezdése
értelmébena béľbeadői hozzĄálrulásról vagy annak megtagadásáról a Városgazdálkodási és
PénzigyíBizottság dönt. A Rendelet 17. $ (4) bekezdése értelmébena béľbeadói hozzáĄáru|ás
feltéteĺekéntkikcithető, hogy a bérlőnek vállalnia kell, hogy a szerzođésmódosítástólkezdve

megfizeti az újoruran megállapított béľletidíjat. A 19. $ (1) bekezdése aIap1ánbérleti jog átnlházása
esetén a bérbeadó szerződéskotési díjat jogosult f.eIszámítaĺi, melynek mértékea béľletijogviszony
feĺľrállásanak váľható időtaĺama alapjrán keľĹil meghatátozásta. A díj mértékehatározott idejű
szerzőđésesetén a béľletijogviszonyból még hátra|évő, minden megkezdett év után egy havi bérleti
díjnak megfelelő összeg. A kérelem elbíľálásakor a bérleti díj megállapítása a rendelet 13. $ (1)
bekezdése, és a 22412012. (vII. 05.) számú, Képviselő-testületi hatźrozat szerint történik. A
f24l20I2. (VIL 05.) számlj' Képviselő-testület hatźľozatának 7. pontja alapján a helyiségb ér alapjáu|
a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatáľozata szeńnt aktualizáÄt bekoltözhető forgalmi
értékénekI00 %o-a szolgáI. A Képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. a.) pontja értelmében, a
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételéveltörténik a bérleti díj meghatátozźłsa, a
szeszárusítással engedé|yezett élelmiszer keľeskedelmi tevékenységheztartoző szotző Io vo.

A Rendelet

19. $ (1) bekezdése alapján béľletijog áÍnlházása esetén a béľbeadó szerződéskĺjtési
díjat jogosult felszámítani, amelynek méľtékea bérleti jogviszony fennállásának várható időtartama
a|apjáĺ keľül meghatározásra. A díj mértéke hatáĺozott idejrĺ szerzódés esetén a bérleti
jogviszonybóI még hźttralévo,minden megkezdett év utáln egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg.

A

Rendelet 26.

$ (5)

bekezdése aIapjan

a

határozott időre kötott bérleti szeruĺĺdés

meghosszabbításárajelen ľendeletben foglalt feltételek alapján a bérbeadó szervezetjogosult abban
az esetben. Ha a béľlőnek nincs az onkoľmanyzattal, bérbeadó szervezettel szemben fennálló
tartozása. Ebben az esetben a bérlő a Iejáĺő bérleti szeľződésben foglalt azonos feltételek (bérlő,
bérleti jogviszony időtartama, béľletidíj mértéke,tevékenységi kor) mellett jogosult a bérleti
szęrzódés meghosszabbítá,sára. Az onkoľmányzatta|, bérbeadó szervezettel szemben fennálló
tartozásnak minosül a bérleti díj hátľalék rendezésérekotott Észletfizetésimegállapodás is. Ettől
eltérő esetben a bérbeadói jogokat gyakorló Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

A Jégcsillag Kft.

a béľletijogviszony źLtvéte|éheztörténő hozzájáru|áSon

tlĺl kéľi,hogy a Bérbeadó a
béľletijogviszonyt a hatályos bérleti szerződéstől eltéľoen2019. december 3!-íghozzalé1ľe.Enol a
Bizottságnak kell döntenie.
$ (4) d) pontja alapján a bérlő a bérleti szerzodés megkötését mege\ozoen koteles a
béľbeadónak 3-3 havi bľuttó bérleti díj összeget óvadékként megfizetni, továbbá kcjteles a 17. $ (a)
c) pontja alapjan kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvállaló nyilatkozatmegtételére.

A Rendelet 17.

Budapest VIII, Baľoss u. 11.1.. szám a|att|évő 35728hrszu sžl m2 ata|tertiletrĺ nem lakás cé|jźraszo\gólő, utcai bejáratťl, f<jldszinti
őffie'
üzIethelyiségek bérleti jogának u IíccsrLLAG Kft. torténo átruházásához f0I4. december 31.
napjáig, abéľleti jogviszony időtartamának}OLg. december 3l-ig történő meghosszabbításamellett,
az érvéĺybenlévő béľletiszeľződésben foglalt feltételek mellett. A béľletijogviszony a
"gýéuěku"naz érvéĺybenlévő bérleti szerződés szerint hatáľozott időtaĺamľa jön létre, élelmiszer-,
héiyiségre
ital-, dđhányáru-és Vegyes nagykeľeskedelem, élelmiszer jellegű bolti vegyes- és iparcikk jellegű
bolti vegy"š ki,k"'",kedelem, vegyes termék köni nagykeľeskedelem, (szeszmentes) vendég|átás
a 91 m2 alaptertiletií hel}'iségre 272.478,. Ft/hó + Afa + 2013. évi infláció bérleti
grillbár
"eya,u,
+ k<izüzemi e' nĺlt,*szolgĺltutu'ĺdíjak megálIapításamellett és a 377 m2 alapterületű helyiségľe:
668.198,. Ft/hó + Áfa + 2OL3. évi infláció + béľleti + közizemi- és külön szo|gáitatási díjak
megáIlapítása mellett. A helyiségek bérleti jogviszonyának átvétele soľán 2 + 2 havi bruttó bérleti
o4ň* megfelelő cisszegrĺ, azaz f.38g.3I7,- Ft szeľződéskĺjtésidíj megfizetésľe kötelezett.
Javasoljuk iovábbá a Bérbeadó hozzájániásrának megaďását a bérleti szeruódés meghosszabbítáłsáĺa
a légcšĺilagKfĺnek további 5 évvel, amermyiben a bérleti jogviszony lejártakor nincs lejárt
a|éka.
határidej ű b éľletikö züzemĹ és kül öns zo1 g áltatás i đíjhátr
Javasoljuk a bérleti jogviszony hosszabbítźłsát fOI9. december 31.ig, tekintettel arra, hogy az

Javasoliuk ahozzőiárulás megadását

a

onkormanyzat gazdasági érdekétszo|gá|ja, ha

a helyiség hosszabb távon bérbe van adva.

Nem javasoljuk a kéthavi óvadék fizetésénekengedé|yezését,mivel a Rendelet 13. $ (2) pontja
a|apjđn3 hávi bruttó bérleti díj cisszeget ír elo. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

ugyanakkor dönthet

onkormán y zatnak e gy

az óvadék mérsékléséről,azonban így kevesebb
es

etleges hátralék kial akulás a esetén.

fedezete lerme aZ

Jogi képviselőnk tájékoztatálsa szerint a bíróság más esetben íté|etébenelismeľte a bérleti jog

átruházását annak ellenére, hogy a béľleti jogot átvevő kérelmező, a bérleti szerzođéstnem kötötte
meg aZ Önkormányzatta|. Ezért javasoljuk á hozzájaralás kiegészítését
arra vonatkozóaĺr, hogy a
hozzájáru|ás abban az esetben lép életbe, ha a béľletijogot áÍvevő kére|mező a bérleti szerzőđést
megköti, és azt egyoldalrí kötelezettségvállaló nyilatkozattalkiegészíti. Ennek meg nem ti&téntéig a
határozat meghozatala időpontj ában &vényben lévő bérleti szerződés szerinti bérlőt ismeri el
bérlőkénta bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Javasoljuk a fenti helyiségek további bérbeadását a bérleti jogot átvenni szándékozó JÉGCstr-LAG
Kft. részére,a bérleti jog átadój a áłIta| fizetett bérleti díj összegeken, meľt ebben az esetben az
onkormányzat továbbra is folyamatosan béľleti díj bevételhez jut, amely magasabb a száĺmított
béľletidíjak clsszegéĺé|,és amelyből bőven f'eđezhętoa helyiségek üzemeltetési költsége is.

A heIyiség béľletijogának
igényel.

áltruházása, a bérleti jogviszony hosszabbítása pénzügyi fedezetet nem

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti jog átnházásáva| kapcsolatos dtjntését
meghozni szíveskedjen.

Hatátozatĺ javaslat
év. (...hó....nap). számú' Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatáĺozat:

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy:

|.) hozzźiáruI a Csemege-Match Zĺt. bér1'ł5által béreIt Budapest VIII.' 35728 he|ytajzi számon
nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Baľoss u. 111. szám alatt taIáLhatő, 91. m.
alapteľületű, önkormányzatí, ú|ajdonú,utcai, foldszinti nem lakás célúüzlethelyiség béľleti
jogának átnlházásáłloz a JEGCSILLAG Kft. ľészére2014. december 31. napjáig. A bérleti
jogviszony a helyiségre éľvénybenlévő bérleti szeľződésben foglaltak szeľint határozott idóre
jön létre, élelmiszer (szeszesital áľusításával), ital, dohányráru vegyes nagykereskedelem,
élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskeľeskedelem, iparcikk jellegű bolti vegyes kiskeľeskedelem,
vegyes termék könĺ nagykereskedelem, (szeszmentes) vendég|átás grillbár tevékenysógek
céI1á,ĺa,272.4]8,- Ft/hó + fOI3. évi infláció + Áfa bérleti + közĹizemĹ és külön szolgáItatási
díjak ĺisszegen.

f.) hozzájárul a Csemege-Match 7ĺt. bérló áLta| bérelt Budapest vI[., 35728 helyrajzi számon
nyilvrántaľtott, természetben a Budapest VIII., Baross u. 111. szám aLatt talźt|hatő, 377 m'

alapterületű, <jnkormányzati tulajdonú, utcai, földszinti nem lakás célúüzlethelyiség béľleti
jogának átrlháZásához a !fr'GCSILLAG KÍt. tészére2014. december 31. napjáig. A bérleti
jogviszony a helyiségľe érvényben lévő bérleti szerzőđésbenfoglaltak szerint hatálrozott időrc
jön létre, élelmiszer (szeszesital iírusításával), ital, dohányáru vegyes nagykereskedelem,
élelmiszer jellegrĺ bolti vegyes kiskereskedelem, iparcikk jellegű bolti vegyes kiskeľeskedelem'
vegyes termék könĺ nagykeľeskedelem tevékenységek céLjára' 668.198,- Ft/hó + 20L3. év\
infláció + Áfa bérleti + közüzemĹ és ktilon szo|gá|tatási díjak összegen.

3.) hozzájáru| az I.) és f.) pontokban foglalt bérleti szerzőđésf0I9. december 3I. napjáig tĺjrténő
me gho

ss

zabb ításáůloz.

4.) hozzájáru| az I) és 2.) pontokban foglalt, f0L9. december 31-ig meghosszabbított bérleti
szerződések további 5 évvel tĺjrténő meghosszabbításáłloz, ameĺmyiben a béľlőnek, a bérleti
jogviszonyának lejríĺtakoľnincs |ejárt hatáľidejrĺ béľletiközüzemi- és különszolgáltatási
díjhátraléka, a tĺjbbi szerződési feltétel v áItozat|aĺul hagyása mellett.

5.) a bérleti szerzodések megkötése előtt a lÉccsľ-Le.GKft. 2 + 2 havi bruttó béľletidíjnak
megfelelő, azazbruttő f ,389.3I7,- Ft szerzodéskötési díjat köteles megfizetni az onkormányzat
tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
I]12005. (tV. 20.) szá,mú, Budapest Józsefvárosi onkoľmányzatí rendelet 19. $ (1) bekezdése
alapján.

6.) a bérIetíszerzłĺdésmegkötésének feltétele, hogy az onkormáĺyzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jfuaszo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételefuő| sző!ő I7lf0o5. (rV. 20.) száłmú,Budapest
Józsefviáľosi onkormányzati ľendelet 17. $ (4) d) pontja alapján a leendő bérlő a bérleti
szerzőďés megkötésétmegelőzően a béľbeadónak 3-3 havi bruttó bérleti díj összeget óvadékként
megfizet, és a 17. $ (4) c) pontja aIapján kozjegyző előtt egyoldalri kötelezettségvállaló
nyilatkozat aIáír ás át vállalj a.
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,) abérbeadőihozzájárulás abban az esetben lép hatályb a,ha abéľleti jogot átvevő Jégcsillag Kft a
jelen hatáľozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvađékotés a szerződéskötési díjat
megfizeti, a bérleti szerződéseket a|áírja és azt egyoldalú kötelezettségvái|a|ő nyilatkozattal
kiegészíti. Az onkormáłĺyzat ezek megtöľténtéig a Csemege-Match Zrt. bérlőt ismeri el
bérlőkéntaz érvénybenlévő bérleti szerzodésben foglalt feltételek szeľint.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2oI3. februáľ 04.
A döntés végľehajtá sát v égző szew ezeti egység : Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmóđjáta
nem indokolt
hirdetőtáblán honlapon
Budapest, 2013. jarnfu 2I.
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