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Tárgy: PACO Bt. beľuházások vételáľban töľténő éruényesítéséľe vonatkozó kéľelme a Budapest
vlil., Népszínház a. 34. szám alatti helyĺség vonatkozásában

Előteľjesztő: Kovács ottó ügyvezetó igazgatő
Készítette: Kubát Sándorné referens Kisfalu Kft.
A napirendet nyilvános rilésen kell tárgyalni
A donté s elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobbs é g szüks é ge s

Tisztelt Y árosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vlil., 3477210lN7 he\yľajzí számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Népszínház u. 34. szám alattí,35 m2 alapteľĺ'iletiĺ, utcai bejtratu,
foldszinti nem lakás célú helyiség. A helyiségazingat|an-nyilvántartásban üzlet besorolású.

A Tisztelt Bizottság 203120|3. (III. 04.) száműhaÍározata a|Ąán a PACO Bt-vel 2073. mźlrcius 20-
ánhatźrozott idejű,2018. decembeľ 3l-ig érvényes bérlęti szerződés jött létľe. A béľlő a helyiség bér-
bevételekor je|ezte megvásárlási szándékát, és jelezte bérbeszámításí szándékát.

A20312013. (III. 04.) száműhattrozat 3. pontjában a Tisztelt Bizottság hozztłjáru|t a fenti címen lévő
helyiségnek a PACO Bt. által saját költségen toľténő felújításához ilgy, hogy a béľbeadót teľhelo beru-
házások költsége, ne a bérleti díjban, hanem elidegenítés esetén a vételáľban kerĹiljön érvényesítésre.
Abęruházások - késobbi adásvételi ügylet esetén _ vételáľban töľténo érvényesítése érdekében bérlő-
nek a munkálatok megkezdése elótt, a jelenleg hatályos, az onkormányzattulajdonában á1ló nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 32120|3' (VIL 05.) szátmű önkormányzati rendelet
a|apjtn, _ az e|végzendő munkálatok és költségei tekintetében, az onkotm ányzat hozzćtjáru|ását kell
kérnie, és megállapodást kell kötnie, amely során a beszámítás bérleti díjban töľténő e|számo|ására
nincs lehetőség.

A PAco Bt. ĺigyvezetője benýjtotta az źitala e|végzett munkáIatokľól sző|ő szám|ákat, amelynek
a|apján a Kisfalu Kft. onkorm ányzati Házkeze|o Irodája 836.500,- Ft + Áfa összeg jóváh agyását java.
solja.

II. Indokolás

Abęruhźnások - későbbi adásvételi ügylet esetén _ vételárban tör.ténő éľvényesítése béľbeadói döntést
igényel, amely indokolja a jelen elóterjesztést.

III. Tényállás

A Kisfalu Kft Díjbeszedésí Csoportjának nyĹIvántartása szerint a PACo Bt-nek 2013. augusztus 31.
napjáig bérleti és egyéb dijtarÍozása níncs.

Avizőrás helyiségekľe az onkormányzatkozos költség fizetési kötelezettsége összesen:7 .I79,- Ft/hó.

A jelenlegi béľleti díj előírás: 37.800,- Ft/hó + Áfa.

A 34772lolN7 htrsz-Íl,35 m2 alapterü|etű, utcai bejáľatú, füldszinti nem lakás célú helyiségnek az
Ingatlanvagyon-kataszteľben nyilvántartott becsült értéke: 5.670.000'- Ft' A bérleti díj megállapítása a
nyilvántaľtási élték I00 %o-ának ťrgyelembe vételével kęrĹilt megáIlapításra. A sztlmitott bérleti díj
összege helyiségben végezru kívánt kęreskędelmi tevékenységhez tartoző 1oÁ-os szorző alar4án:
37.800.- Ft/hó + Áfa.



IV. Jogszabĺĺlyi kiirnyezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakoľlását az Oĺtkotmányzat tulajdonáb aĺ źiIő nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyisé-
gek béľbeadásának feltételeiről szó|ő 35l2}l3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáľos onkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet I.) 2. $ (1) bekezdése alapján a Kt. - a ręndeletbeĺ meghatározott
feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és

P énz,lgyi Bizottságát j ogosítj a fel.

A 3fl2OI3. (VII. 05.) számu, az onkormányzat tulajdonában źiIő nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet II.)

14. $ (4) bekezdése a|apján ,,Azok a munkálatok vehetok figyelembe a bérló javára éftéknövelő
beľuházásként, amelyeket a bérlő - a béľbeadóval való munkálatok elvégzése előtt történt
megállapodás vagy a bérbeadó engedélye a|apján, a szükséges hatósági és más engedélyek birtokában

- a helyiség közművesítése, romos vagy pincei helyiség helyreállítása, uz|ethelyiséggé (például:
étteremmé, mrĺhellyé) való kia|akitása, a helyiség alapteľületének építés útján való növelése,
vizęsblokk kialakítása vagy számuk növelése érdekébęn mint építési, szeľelési munkát végzett.,,

A Renelet II. 14. $ (7) bekezdése alapján: ,,Nem vehetők figyelembe a bérlő javára éľtéknövelő
beruházásként azok a munkálatok sem, amelyeket abér|ó azéftvégzett el, hogy a helyiséget az abban
folýatni kívánt tevékenységének gyakorlásźlhoz szükséges módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg
betendezze."

A Rendelet II, 14. $ (9) bekezdése alapján 
',Amennyiben 

a béľlő a béľ|eti díj megállapitása sotán az
alacsonyabb bérletidíj mellett vá||alta a helyiség saját költségén töľténő felújítását, helyľeállítását,űgy
a forgalmi érték megállapításánál csökkento tényező nem veheto ťrgyelembe a bérlő ráfoľdításai
cimén.,,

A Rendelet I. 4l. $ (1) bekezdése alapján: ,'Ha béľlo elfogadja az e fejezetben foglalt feltételeket és a
hatásköľľel rendelkező bizottsźtghozzźýáru|, a rendęlet hatá|yba lépése után elvégzett munkálatok ese-

tén a bérbeadót teľhelo munkálatok költségét abéľ|őbeszámittathatja a helyiség bérleti dijźtba a bérbę-

adó szervezettel kötött megállapod źs a|apján.,'

A Rendelęt I. 41. $ (5) bekezdése alapján: ,,Ha a bérleti jogviszony azét szíjnik meg, meft abér|ő a
helyiséget megvásárolj a, az éľtéknövelő beruházásokkal kapcsolatban a nem lakás céljáľa szo|gá|o
helyiségek eladásáľól szóló ĺjnkormányzati rendelet szerint kell eljárni.''

V. Diintés tarta|mőnak részletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiségre bérbeszámitási megállapodás megkötését a 836.500,- Ft + Áfa összegű
beruházások tekintetében úgy, hory a bérlő aberuházźsainak nettó értékét a helyiség elidegenítése
esętén a Vételaľban érvényesítheti az amortízáció figyelembe vételével tękintettel arta,,hogy a nem
Iakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítése a jelenleg hatályos rendelkezések szerint Afa mentesen
történík. Amernyibeĺ az adásvéte|i szerződés megkötésének időpontjźtban az e|idegenitési tevékeny-
ség Az onkormányzat Äfakorbe tarIozó tevékenysége lesz, úgy a bruttó beruhazások elszámolására
lesz lehetőség. Javasoljuk kikotni és a.béľbeszámitási megállapodásbaĺrogziteni, hogy abérbeszámí-
tási megállapodásban foglaltakkal az onkormányzat ĺem vállal elidegenítési kötelęzettséget. A helyi-
ség elidegenítésére a vételi kérelęm elbírálásakor hatályos rendelkezések teljestilése esetén keľülhet
sor.

vI. A döntés célia, pénzügyĺ hatĺísa

A béľbeszámítási megállapodás megkotése pénnlgyi fedezetet nem igényel, mivel az a béflęti díjban
nem kęrül elszámolásra. Abérbeszámítási megállapodás ilyen tarta|mű megkötése az onkormányzat-
nak bérleti díj bevétel kiesést nem eľedményez.

Fentięk aIapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérbęszámítási megállapodás megkotésével kap-
csolatos döntését meghozni szíveskedjen.



Határozĺti javas|at

...l(... év ... ....hó .....nap) szźlmű Yźrosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hoey ho?Á,!i!t,u! a PACo Bt á|ta|, a Budapest
VIII., Népszinház v 34. szám a|att határozott időre, 2018. december 3I. napjáig, használt műszaki
cikkek kiskeręskedelmi üzlete céIjára bérbevett, 3477210lN7 hľsz-ú, 35 m' a|apteľĺilettĺ, utcai bejáratú
ftjldszinti nem lakás céIjára szo|gtiő helyiség esetében a béľbeszámítási megállapodás megkotéséhez
az a|ábbi feltétęlekkel ;
- A bér|ó á|ta| a bérbeadó helyett e|végzettmunkálatok éľtéke 836.500,- Ft + f7 % dfa.
- A bérlő tudomásul veszi, hogy a beruházások értéke a bérlemény eseteleges elidegenítése soľán a

vételárban kertil érvényesítésre az amortizáció frgyelembe vételévęl.
- A bérlő tudomásul veszi, hogy az onkoľmányzat anem lakás céljáľa szolgáló helyiségek elidege-

nítését a jelen határozat meghozata|źmak, illetve a megállapodás megkötésének időpontjában Afa
mentes tevékenységként végzi. Afa mentes tevékenység esetén a beľuházásokat terhelo Afa vétel-
árban történő elszámolásáľa nincs lehetőség. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésének
időpontjában az onkoľmányzat á|ta| végzett elidegenítési tevékenység a, Afa körbe besorolásra
kerül' az Afa elszámo|ására, az aId<or hatályos Afa t<irvények alapján kęrül sor.

- A bérlő tudomásul veszi, hogy a je|en hattrozat meghozata|ával' illetve a bérbeszámításí megálla-
podás megkotésévęl az onkormtnyzat nem vállal elidegenítési kötelezettséget. Az elidegenítésre a
vételi kéľelem elbíľálásának idopontjábanhatá|yos rendelkezések teljesülése esetén, a tulajdonosi
j ogokat gyakorló szęrvęzęt hozzájáruIása mellett van lehetőség.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. szeptember 23.
A döntés végrehajtását végzó szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzétételmódjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. szeptember 6.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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