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Ti sztelt Y át osgazdátlkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az Onkormányzat tulajdonát képezo Budapest VIII., 34746t0tV3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Kun u. |!. szám a|atti, 46 m2 alapterületiĺ' utcai bejáratú, földszinti
nem lakás célrí helyiség, amely az ingat|an-ny1|vántartátsban üzlet besorolású.

Hődl István Csabáné egyéni vállalkozó (vállalkozói igazolványszáma: ES-005354; nyilvántaľtási
szám: 3759038; adószáma: 61806063-I-4f) f\If . szeptember Lf-énhatározott ideju (f0I7 . december
31.) bérleti szeľződést kótott a fenti helyiségre, szépségszalon (fodrászat, kozmetika) cé|jára. A bérleti
szptződés megkötésekor abér|o ĺf7.4f0,- Ft nem kamatozó óvadékot fizetett.

Az iratanyagban fellelhető dokumentáłciő, valamint a 2010. febľuár 08-án készült birtokbavételi
jegyzőkonyvben az szerepelt, hogy a helyiség rossz miĺszaki állapotú' jelentos felújítást igényel, a
jelenlegi műszaki besorolás szerint (2) volt.

A bérlő bérbeszámítási kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez, ame|yhez mellékelte a fenti helyiség
felújítására vonatkozó 2.o5f.900,- Ft összegű költségvetését, és kéri a bérbeadó helyett elvégzendő
munkálatok ellenértékének bérbeszámítását a bérleti díj ba.

II. A beteľjesztés indoka

A béľbeszámítás engedélyezése bérbeadói d<jntést igényel, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényál|ási adatok

Jelenlegi bérleti díj előírás: 35.349,- Ft/hó +,.ifa.

Avízórás helyiségľe az Önkormányzat közös költségfizetési kotelezettsége: 10.668,. Ft/hó.

A Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csopoľtjiának nyi|vántartása szeľint a bérlőnek f0I3. szeptember 30.

napjáig|ejárthatfuidejiĺ bérleti- és szemétszái|ítási díj hátraléka nincs. A béľlő mindig hatáľidoben és

pontosan fizet.

A Kisfalu Kft Önkormányzati Házkeze|ő Irodája nettó 9I7.642,- Ft (bruttó: 1.165.405,- Ft) összeg

bérbeszámítását javasolta a beadott költségvetés alapján.
Anyag Díj

1. Bontás' eltakaríĹás: 15.000,- Ft 104.658'- Ft
2. Építőmesteri munkák 354.O45,-Ft 125.000,- Ft
3. Elektromos szerelések: I54.07I,-F| If2.250,-Ft
4. Épületgépészeti szerelések: 0.- Ft 6.000.. Ft

Nettó: 5f3.IL6'-Ft 357.908'- Ft
Szállítási költség 77o: 3ó.618.- Ft 0.- Ft
Osszesen nettó: 9!7.642,.Ft
nraZlEo): ząl.l6s.-rt
Osszesen bruttó: |..1.65.405,. Ft

Iv. A dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése



Javasoljuk a Kisfalu Kft onkormányzati Házkeze|ó kodája át|ta| |eigazolt bruttó l..165.405,. Ft
(917.642,. Ft + 247.763,. Ft Afa) összeg l\\?o-ának bérleti díjba torténő beszámítását, és a
bérbeszámítási megállapodás megkötését Hődl István Csabánéval, amennyiben a felújítási munkákat
e|végzi és a benyújtott számlák alapján az onkormányzatiŘáłzkezelő koda |eigazo|jaa teljesítést'

v. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a bérbeszámításhoz torténő hozzájáru|álst, mivel a bérlrő a felújítás során elvégzi a
bérbeadóra vonatkozó felújítási munkákat is, noveli a helyiség értékét, továbbá a bér|ő a
tevékenységének végzése közben hosszti távon folyamatosan fizeti abérleti díjat, amely bevételt jelent
a tulaj dono s onkormány zat szźtmár a.

A dontés pénzügyi fedezetet igényel, amely a 11602 cím - kötelező fe|adat - dologi kiadásokon belül
a Bérbeszámítás előirányzaton rendelkezésre áll.

Ahatározati javaslat elfogadása a f0I3. évre tervezett bérleti díj e|őirányzat vá,rható teljesülését nem
befolyásolja.

YI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. Torvény 10.$ (3) bekezdése értelmében a feleknek meg kell állapodniuk abban,
hogy a bérlő a bérbeadótól átváil'alt kötelezettség teljesítése esetén milyen mértékű bérmérsékletre
tarthat igényt.

Az Önkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 35/f013. (VI. f0.) szá'mű ĺinkormányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület
_ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói
döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságáłt jogosítja fel.

A Rendelet 41. $ (1) bekezdése értelmében, ha a bérlő elfogadja a jelen fejezetben foglalt feltételeket
és a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hozzá'járu|, a rendelet hatályba lépése után e|végzett
munkálatokat, a bérbeadót terhelő munkálatok kĺĺltségét a béľlo beszámíttathatja a helyiség bérleti
đíjáůla a béľbeadó szervezettel k<itott megállapodás alapján. A bérbeszámítás útján érvényesítheto
tényleges (igazolt) költségek elfogadásáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A (2)

bekezdés a) pontja alapján a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság jóváhagyásával a bérbeadó

szervezet és a bérlő munkálatok műszaki tarta|máró|, a vá'rhatő költségeiről, abeszátmítható költségek
legmagasabb mértékéről és időtartamáról, valamint a munkálatok e|végzésének határidejéről írásban

megállapodik. Ezen paragrafus h) pontja értelmében abér|ő a bérleményben e|végzett munkálatokat
továbbszám|ázza a béľbeadó tészéte, A Rendelet 42. $ (1) bekezdése énelmében a béľleti díjba

beszámítható költségeket úgy kell meghatározni és havonta levonni a bérleti díjból' hogy a

munkálatok elvégzése után fizetendő bérleti díjba beszámítható kĺiltségek a munkálatok befejezésétó|

számítva - ha a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság másként nem d<ĺnt _ az a|átbbiak szerint

térüljenek meg a bérlló számálra, figyelembe véve' hogy a megállapodás időtanama nem tarthat tovább

a bérleti jogviszony |ejfuatá,nái, gazdasági társaság és egyéni vállalkozó béľlő esetében legfeljebb 4 év

alatt.

A Képviselő-testület 248I\OI3. (VI. 19.) számű hatfuozatíłnak VII. fejezet 31. pontja értelmében a

bérleti díj mérÍékéről' és megfizetésének ütemezésérőL, vagy bármilyen más béľleti díjat érinto

kérdésben bérbeadói döntésre van szükség a bérbeadá'ssal megbíZott vagyonkezelő szewezet
javas|atźra az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete dönt.

Fentiek a|apjánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó..'.nap). száműYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottsági hatátrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzóiárul a Hődl István Csabáné egyéni

vállalkozó áL|tal bére|t Budapest v|II., 34746lolN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budapest VIII., Kun u. 11. izám a|attta|áiható,46mf alapterületú, cinkormányzati tulajdonú, utcai,
ŕ,,



földszinti nem lakás célú üzlethelyiség felújításához, toválbbá'hozzájátu| a Hődl István Csabáné egyéni
vállalkozóval történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez, és a bérbeadóra tartozó felújítási
munkák költségének bérleti díjba történő bérbeszámítáĺshoz bľuttó 1.165.405'. Ft (917.642,. Ft +
ft7.763,. Ft Aľa).összegben, amennyiben a bérlő a fe|rijítási munkákat e|végzi és a benyújtott
számlák alapján az OnkormányzatiHázkeze|o koda leigazolja a teljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. október 28.
A dontés végrehajtásá,tvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A laktlsság széles köľét éľlnto döntések esetén javaslata a kozzětéte| mcidjära
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. október 08.
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