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A Városgazdálkodásí és Pénzügyi Bĺzottság 20|6. március 7-ei Ĺjlésére

Táľgy: A Vantage Design Kft. béľbevéte|i és bérbeszámítási kéľe|me a Budapest VIII. keľü|et,
.T'}Täli.:a 

Vinci u, 42. szám a|atti ĺĺ.es,. iinkoľmány"u.i_ tuu;aonú nem |akás cétrĺ

ł'."':'ľ"TÍ.. Ĺ"'ffifr::""':.:ffľ#.ŕ:l.T:;ff:líft', Kovács ottó vagyongazdá|kodás i igazgatő
A napirendet nyi|vános ĺileseňke|I tárgya|ni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeríi szavLatöbbség szükséges.

Tiszte|t Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság!
I. Tényá|tás és a diintés tarta|mának ľész|etes ismertetése
l. A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefvárosi onkormán yzat (továbbiakban: onkormány zat) tu|ajdonátképezi a Budapest VIII. kerü|et, Leonaľdo da Vinci u..ł2..szám alatti,isisll0lAl16 hrsz.-ú,90m2

:"m|:ľ;o.||Ti 
u"jłutú, pincászinti nem lul.ĺ"..Jlj.ł,elyiség, amely az ingat|an-nyi|vántaftásban

A vízorás helyiségre az onkormá nyzat kozös költség fizetésí kötelezeĺsége: 9.000,- Ftihó.A fenti he|yiség korábban nem kerĹi|t még bérbeadásra. A.CPR-Vagyonénékelő Kft.20l5' október 0l-jén készített ingatlanforgalmi szakvé|eméiye sz".ini u l'"lý,eg ľ.ří;ĺtu"Já,.gy"ng" műszaki á|lapotú,
:"ť"?ľ*ť:ľl'l,*,,]11řji,ä1ä]on 

rossz (l) bešorolásĺ. onallo ĺĺte!";;;;|;; ĺž)ęllatasanincs, közmĺióra

2. Az onkoľmányzat tu|ajdonát képezia Budapest VIII. keľü|et, Leonaľdo da Vinci u.42. szźlm a|atti,,.,E:ĺ:y-łłIľ'li:i;:#iä-.1ľĹ'".#;lxľ,ilł?.".i"hIaszinti 
neń-Ĺř.ĺs 

"elĺ he|yiség' ame|y az

A vízorás he|yiségre az onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége: 8.l00,- Ft/hó.
Az onkorm ányzati Házkeze|ő Iroda a, fenti helyisé geÍ.20|2.jú|ius 03-án veĺe biľtokba. A binokbavételijegyzőkonyv és azAvant.Immo Kft. értékbe.,íe,"I."Jniu ł.,"lyĺ,eg felújítása szükséges, rossz műszakiáIlapotú, rossz (2) besoro|ású. Fűtés, meleg ,ĺ., wc, ea,-.el uiIlunyóľa a helyiségben nincs.A Vantage Design Kft. (székhe|y:260O,Vác, Cserje u. 30., cégjegyzéks zám: 13-09-l 5|667; adőszám:2359541|-2-|3: kéovise|ője: Bakoš szabolcs) ueruevjtelĺ tJ*l'". nyrijtott be a Józsefvárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.-|.lez'a sĺzšlrcĺa,n 6 h;-Y helyiség i^,ute,iÁ, cé-|jara töfté;ő b-irbevéte|e kapcsán. Akérelem zo.ooo.- ľtĺng + Áp,ł béľleti dijajánIatot tł,tul,,,u,|'.- Áłantage Design Kft. a 36257l0/A/|8 hrsz.-uhelyiséget is bé'elni, k-*[, a ĺelyisěgĺen a kére|m".í i.ou es mĺllĺtř teľem tevékenységet kíván

ä"'-J.'*l"il[äi'f,ľ''ffiiĺ:ľlľffiuioi,unul'uz.AkéreIm"l.l'",,,uŕ.eg*i,äi"Ĺ
A benyújtott iratok alapján megá|Iapítható, hogy a kéľelmező a nemzetivagyonróI sz,o|o 201L. évi CXCVI.töľvény 3. $ (l) bekezdés l. pontja szerint átláthatoszervezetnek minősü|.
Az opten Cégtár tanúsága szerint a társaság ellen 

.végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincsfo lyamatban, adóbeva l lás i Ŕöte l ezettségti knek .ň d b.n . l 
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A Vantage Design Kft. kéretmében leírja, hogu u.?źe.egyedi ajtok',tewezesével, gyártásáva|,valamint egyeditervezésű bútorok készítésével foglalŕozik, 
.továbbá ř|ata| kepzaművészek p,íńĺta,-uinuk és e'oadásoknakbiztosít teret' A cég ezta tevékenyšéget továoura is ĺ"ü.ä,"l.i.'ía nja, ígya fö|szinti he|yiségben szeretnénekegy kiá|lítóteret is kialakítani' Šzeřetné a he|yiségeĹ.t á,.,"nyĺtni, iovábbá łJ,t" u fenti két helyiség

ľľif:':::ä!Í:"u bérleti dijban to,tJno e|szimo|"ásá,, u-ělyn",a kö|tségvetést becsatol ta2.45].648'- Ft



Munkanem megnevezése
Bontás
Acsmunka (aljzatbeton)
Vako|ás és rabicolás
Acsmunka (acéI szerkezet)
Asztalos munka
Lakatos munka
Felületképzés
Szigete|és
Gópészeti tltunka
Elektromos energia el|átás és világítás
Gyengeáľamú szeľelési munka (ríäsztó)
tsszesen

Mindösszesen

Az áta|akításhoz szĺikséges építési és statikai
kérelmező írásban nyi|a1kozátot tett, llogy u
bérbevételi kérelmét fenntartia. i

A fenti 2 helyiségben..nincs szabványos mérőhely kialakítva. A benyújtott bérbeszámítási javasla tban azelektromos energia e|látás és világítás címen á re.J."'ä gondoskodik a mérőhe|y kialakít tlsárő| a36257l0lAl|8 hrsz.-ú he|yiségben, és innen tervęzibiztosítani aiĺzslĺoĺdl|6hrsz,-ilhe|yiség árame||átását'A onkormányzatiHázkeze|ő lrodája a beadott kĺĺ|tségvetésbo| a he|yiség felújításának bér|eti dijba töfténőbéľbeszámítás údán töfténő eIszámólására tett javasl atőt azalábbi részletezés aIapján:

Béľbeadóľa tartozó munkák

Bontás
Ácsm unka (aljzatbeton)
Vakolás és rabico|ás
Acsmunka (acél szeľkezet)
Felü|etképzés
Szigetelés
Gépészeti munkák
Elektľomos energia el|átás és vi|ásítás
Asztalos munka
Lakatos munka

Mindösszesen

Anyagkö|tség (nettó) Munkadíj (nettó)
0,- Ft sź.šoo,- ńt

105.000,_ Fr g l .000,_ Ft
22.500,_ Ft 1g.500,_ Ft
57.000,_ Fr 5.400,_ Ft

340.000,_ Fr 13s.000;_ Ft
367.590,_ Ft 96.500,- Fr
66.200,_ Ft g7.000,_ Ft

l.200,- FÍ 3.000,- Ft
3 16.000,_ Ft 202.000,_ Ft
ó5.480,- Ft 286,718,- Ft

109.000,_ Ft 40.000,_ Fr
1.448.970,_ Ft 

.1.008.678;_ Ft
2.457.648,- Ft + 6ó3.565'- Ft AFA

Bľuttó 3.|21.213,-Ft
tervezés díját és a kivite.lezés költségét a cég vá|lalja. Apinceszinti helyiség műszaki á||apőtáva| tĺšaauan" uan'

Anyagköttség (nettó) Munkadíj (nettó)

52.500,- Fr
8l .000,- Fr
19.500,- Ft
5.400,_ Ft

87.000,- Ft
3.000,- Fr

107.000.- Fr
136.179,- Ft
135.000,- Ft
96.500,- Fr

Bľuttó 2.406.203,-Ft
Az onkormányzati Házkeze|ő Iroda további táljé,koztatźtsa a|apján a 3625710/A/16 és 3625710lü|8 albetétösszenyitása műszakilag megoldható . Az ezze| kapcso|atos építési és statikai tervezési és kivitelezésekö|tségek, valamint u .'tik'e!"' engedéIýek beszerzése a |eendő bérlő köte|e zettségetképzik. Továbbá a36257/0/A/16 a|betét áramel|átássuř n"' rendelkezik, azt a 36257l0/A/|8 a|betét elektromos há|ozatáratöfténo rákcitésse| teľvezík megoldani. A helyiség tesoúui Ĺul"" |rasznosítása esetén az elektromos mérőheĺykiépítését eI keIl végezni. ĺ sezslĺoĺA/|6 a|bětét kĹi|ön vizőráva| rendelkezik, így víze||átása jeIenIeg iseIki'i|önített.

|) A 36257/0/N16 hľsz.-ú he|yiségre a CPR-Vagyonénékelő Kft' á|ta| 20l5. október 0l-jén készítettéľtékbecslés szerint.a.helyiség foigalmi.értete: í.zoo.ooó,-.řt A kérelemľe töfté;ő bérbeadás esetén az
;:T'ľ#Täi:x lŤlif.gsn: 

a ra.kiźrozźs tevékenységhez,taĺtoző béľleti díj szárza 6 %o, az ĺgy ,,aÁftoi

Az üres, Iegalább 24 honapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiségesetén a béľleti dlj |egfe|jebb50 %-ka| csökkenthető, az így csiikkentett béľ|eti díj összege 9.250,-Ft + Áľł.
f) A 36257/0/N18 hrsz.-ú ie|yiségľe az Avant Immo Kft' á|ta| 2012. februáľ 09-én készített, és 20l5.november 02-án aktua|izá|t értékbecslés szerint a helyiség ľo.galmi értéke: 5.800.000,- Ft. A kéľelemľe

0,- Ft
105.000,_ Fr
22.500._ Ft
57.000,_ Ft
66.200,_ Ft

1.200,_ Ft
146.000,- Fr
65.490,_ Ft

340.000,_ Fr
367.590,_ Ft

|.894.648,- Ft + 511.555,- Ft ÁFA
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történo béľbeadás esetén az iroda, bemutatóterem tevékenységhez tartoző bérleti díj szorzo 8%o, az ígyszámított havi nettó bér|eti díj: 38.667,- Ft.
Az üres, lega|ább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyíség esetén a béľ|eti díj legfeljebb50 %-kal csökkenthető, az így csökkentett bérteti díj tisszege 19.333,- rt í írł

Javasoljuk a bérbeadást, tekintettel arra, hogy a he|yiségek rendeltetéss zeríj haszná|atra a|ka|massá téte|ét akérelmezo végzi e|.

Javasoljuk a36257/0/N16 hrsz'-ú helyiség bérbeadását aYantage Design Kft. részéľe 1vttltozat|an időre,30 napos fe|mondási idő kikötésével ľaktározás tevékenyseg ce|jĺľa, a-kérelme-ző á|ta| ajánlott 20.000,-Ft/hó + Áľa neľIeti, kozuzemi és ktilönszo|gá|tatási áĺ;ul. ti,š'"gen, 3 havi óvadék megfizetésének'va|am int a kozje gy zói oki rat e I készítésének kĺite l Jzettségévei'
Javasoljuk a 36257/0lAll8 hrsz.-ú helyiség bérbeadását a Vantage Design Kft. részére határozat|an időre,30 napos felmondási ídő kikötésével iřoda, kiá||ító terem te.vék-enység 

-cé|jár:a, 
a térelmező á|tal ajánIott40.000,- Ft/hó + Ára ber|eti,kozuzelni és kĺl|önszolgáltatási díjak ĺisszJg"n, : náui óvadék megfizetésének,val am i nt a kozjegy zői oki rat e I készítésének kote I ezemšégéve l.

Javasoljuk a bér|eti díjak eIfogadtsát akérelmező tl|ta| aján|ottösszegeken, tekintve, hogy azok magasabbak,mint a szźlmitott bér|eti díjak összege.

Javaso|juk az onkormányzati Házkeze|ő Iroda általjavasolt |.894.648,.Ft + 51t.555'- Ft ÁFA (bľuttó:2.406.203,- Ft) kö|tség bér|eti dijba történo beszámításft, és a bérbeszámításí megál|apodás megkötését 48hónapra a Vantage Design Kft.-vel, amennyiben kéľelmező a megá||apodás megkotését követoęnszámlákkal igazo|ja a fe|rijítási munkák elvégźését, és a benylljtott. szám|ák alapján az OnkormállyzatiHźnkeze|ő lroda |eigazo|ja a teljesítést. Az eżze| kapcsolatos építési és statikai teľvezési és kivite|ezésiköltségek vise|ése' valamint a śzĺikséges engedéIyek beszerzésä a Vantage ń".ign Kft. köte|ezettségétképzik.

A bérbeszámítási megáIlapodás 48 hónapra töfténő megkötéséve|, havonta 39.472,- Ft + dp4 összegbenszámoĺható e| a felújítási koltség, a fennmaradő2O.528,:F, * ÁeÁ'.''Jáiäaíiia,terhe|i bérleti dlj fizetésikötelezettségként.

Javaso|juk a fenti két helyiség cisszenyitásának engedé|yezését, azza| a fe|téte|Ie|' ha a bér|o vá||a|ja abérletijogviszony megszűnése esetén az-átjárhatő.ag ň.g'žĹint.tését saját költségen.
II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshoz és a béľbeszámítás engedély ezéséhezbérbeadói döntés szükséges,ame|y döntés meghozata|źlľa a TiszteIt Bizottság jogosu|t.

III. A döntés céIja, pénzügyi hatása

Amennyiben a helyiség bérbeadásához' a bérbes zámításhozaz on'kormár lyzathozzájáruI, úgy a bérlő e|végzia bérbeadóra vonatkozó fe|újítási munkákat, növe|i a he|yiség értékét, itleive abérběszámítási időszak leteltęután béľlo a tevékenységének végzése közben hosszú távon fälyamatosan fizeti abér|eti díjat, amely bevételtjelent a tu|ajdonos onkormányzit számźra,

Amennyiben nem adja bérbe a helyiségeket az-.Önkorm ányzat, kiadásként továbbra is közĺis köItség fizetésikötelezettség teľhe|i és a he|yiségek állága ľomIik.

AhatározaÍ'ijavaslat elfogadása a20|6. évi bér|etidij bevéte|t pozitívanbefolyásolja.
A döntés pénzúgyi fedezeteÍ. ígénye|, amely azOnkorlnányzat2Ol6. évi költségvetésben a l |602 _Helyiség
béľIeti dij bérbeszámítás címen rendelkezéšre ál|.

IV. Jogszabá|yi kiirnyezet

Az tnkormányzat tulajdonában á||ó neľn |akás céljára szolgáló he|yiségek bérbeadásának fe|tételeiről szóIó35/2013. (VI. 20') önkormányzati ľende|et 2. $ (l) Ĺekezdéie érte|mébeň a Kt. - a ľende|etben meghatározottfeladat- és hatásköľ megosztás szeľint _ önkormán yzati bérbeadói döntésre a va.osguzaálkodási és PénzügyiB izottságot j ogos ída fel.

A Rendelet 4's Q) bekezdése éftelmében béľbe adható a helyiségben folytatni kívánt tevékenység cé|járaá||apotáná| fogva haszn á|hatat|an hetyiség is, ha a ľendeltetéss žerijiaszná|ĺľa va|ó alkalmassá tételét a bérlővá||a|ja,
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A Rende|et l4. $ (]).bekezdése a|apján új bérbeadás esetén a he|yiség bérleti dijának ménékéről a bér|őkivá|asztása során.kell megá||apodni. Amennyiber'' u, onĹo.mtnyz' részéró| iortenik az aján|attéte|, ahelyiség bérleti diJ.ának mértekéĺa Kt.ha'tźrozaíábal^l megél|lapítoťt bérleti dijak a|apján ke|l megh atározni. Ahatásköľrel ręnde|kező bizottság a bérbęadói dö1tés 7nl,gÄo,utulukor a képviselo-testüle Íi határozatoanfog|altaktól csak akkor téľhet el, ňa a kérelme ző bér|eti of u17nlutot t"tt.
A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő béľtő a bér|eti szeľződés megkötését megelőzően köteles abérbeadónak 3 havi. 

9'Yn9 bérleti.áEnat 
.megfele|ő o,.""g.t óvadékként *Jgĺ'.tni, valamint a l7. $ (a)

ľi.,:íŕ::"?:1ť,ä.|,.o*'"ti 
szerzódés-megkotesét kĺjvetően kö zjegyző elott eg"ýoiáa|ri köte|ezettségvá||älási

A Képviselő-testüIet 24812013. (VI. |9.) számíl határozatának II. fejezet 7. pontja éftelmében a he|yiségbérleti a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. ntls |.latáiozata szärint- aktua|izá|tbekö|tözhetoforgalmi éfték szolgá|. A határozat 8....a) pontja a|apjźn"l a he|yiségben végezni kívánt tevékenységfiryelembevéte|éve| történik a bérleti aĺj mághaia,o,;loi, u, utcai pinceszinti helyiségben a rakÍározástevékenységhez tartoző szorző 6 %o, a kiállitó teľem ievékenységhez tartoző szorző 6 %o, az irodatevékenységheztarÍoző szorző 8 oÁ. Az 5. p) pont éľte|mében ha a he|yiségben (helyiségcsopor1ban) többféIetevékenységet végeznek, a bér|eti díj megá||apításáná| aztatevékeny,eg"l ke|| figýelembe venni, ame'ynekalapján a 8. pont szerinti magasabb uo,l.tioĺ1 megáI|apítható.

A248/20|3' (VI. l9.) szćmu képviselő-testü|eti határozatVlll. fejezet 34. pontjaérte|mében a bérlő kérelmęa|apján a bérbeadói jogköľ gyakorlója hozzájáru|hat a bérbeadói terhelő 
''uňuIu,oł 

ko1tségének a bér|őtterhelő helyiség bér|eti díjba töftén ő bešzźmításához' i 
'.9 

p9nt a|apjźn a bérbeszámítás űtjánérvényesíthető költségek tény|eges ráfordítá.sát, valamint a megá||apo,dĺ.uun ,,á,"pIő munkák elkészülténekarányát, a munkák készre je|entését követően taftandó mĺszaki áiadás-átvéte|en ie|vett jegyzőkönyvben abérbeadó szerv ezet igazo|ja |e.

A 34, pont szerint' továbbá: a jelen pont.szerinti hozzájárrr|ás esetén az írélsbe|i megá|lapodás 1atovábbiakban: megál|apodás) abban u, 
"..ib"n 

köthető *"g, l.'u.a) a béľlő az e|végezni kívánt bérbeadót teľhe|ő ,,.,unřá|utok költségét e|őzetęsen tételes költségvetésbenyújtásáva| hitelt érdemloen igazo|ja
b) az épü|eten végzendő munkálatok-h oz a társasházi alapító okirat vagy szervezeti és mĺikodésiszabá|yzatának ilyen érteImű kikötése esetén a társasházi közgyűlés hozzajřruh;c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok e|végzésére jogerős és végrehajtható építési(létesítési) engedély birtokában keľüljön sor; továbbá a bério vá||a|Jaá|.taszrlźt|aőavéteIi engedélymegszerzését,
d) a bérlőnek a munkáIatokľól való megá|lapodáskor az onkormány zatta| vagy a bérbeadó szervezette|szemben nem áIl fe.nn |eját bérleti díj és ehhez kapcso|ódó dijakkaiöss,"ng{ő tirtozćsa;e) a béľ|ő vá||a|ja, hogy a bérleti szerzodés *.ll"tt közjegyző e|ott eg],i|da|ri kötelezettségvá||alónyiIatkozatottesz a saját köItségén' amennyiben erre a bérleiiJóguis,ony uűft;;gnem került sor.
A 248ĺ2013. (VI. |9') számt: képviselő-testĺilęti hatźlrozat 37. pontja szeľint a köItségek beszámításánakfe|tételei a következok:
a) a bérbeadói jogkör gyakor|ója jővźthagyásáva| a béľbeadó szervezet és a bér|ő közötti írásbelimegá|lapodás megkötése a munkáIatok miĺszaki tarta|márő|, a várhato táltsegeir o|, a beszámíthatókö|tségek legmagasabb mértékérő| és időtanamáró|, és a munká|atok e|végzésének határidejérőI,b) a bérbeadó szervezet az e|végzettmunkákat jegyzókönyvben Ieigazolja,c) a bérlő a bér|eményben e|végzett mLlnká|átoiŕ.;,,,.!e.ől a bérbeádó szervezet igazo|ását követő l5napon belĹil számlát nyújt be a bérbead ő szervezet|.lez,
d) a bérlő által kiá||ított álta|ános forgalmi adómentes szám|a esetén a béľbeszámítás a bér|eti dij nettóösszegéveI szemben Iehetséges,
e) szám|a kiá||ítására nem jogosult bér|o esetén az engedé|yezett fe|iljítási munkákhoz szükséges vásáro|tanyagokró| és szo|gá|tatásokról az onkormányzat něvéreiző|ő szám|ákat nyujtie azeIszámoláshoz,Đ szám|a kiá||ításárajogosu|t bérlo estén a bérĺő továbbszám|ázza az e|végzett és a |eigazolt munkáróI azcisszeget az Ön kormá nyzat részére,
g) a benyújtott szám|áknak a számvite|i és adójogszabályoknak meg ke|| fe|elniük.
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A 248120|3. (VI. |9.) számú képviselő-testĹileti határozat 39. pontja szerint a bérleti díjba beszálĺíthatókcĺ|tségeket úgy ke|I meghatározni és lravonta levonni a bérleti díjb;|, hogy a munkálatok elvégzése utánf,ľ:...l9o bérleti dijba beszámítható kö|tségek_ ha a béľbeadói jogkc;r gya"korlója 
'a,tent nem dönt _ azalábbiak szerint térĺiljenek meg a bér|ők ,iá^á,u, figyelembe uéuĚ, no!ý u."iállupodás időtartama nemtarthaÍ. továb b a bér| eii j ogv i szňy bj ár atáná| :

a) jogi szeméIy, jogi szemé|yiségge| nem ľende|kező szervezet és egyéni vá||a|koző bérlő esetében|egfe|jebb 4 év a|att,
b) magánszemé|y bérlők esetében legfeljebb 3 év alatt.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt YárosgazdtlLkodási és Pénzi'igyi Bizottságot, hogy a fenti helyiségekbérbeadásával kapcsolatos döntését megh ozn i szíveskedj en.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsági |latározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzĺijdrul aBudapest VIII. keľü|et, Leonaľdo da Vinci u.42. szán a|atti,36257l0/Al16 hrsz.-ú,90
m2 alapteľületű utcái bejárat(l pinceszinti, nem |akás célú helyiség bérbeadás áhozhatározatlan idore,30napos felmondási határidővel a Vantage Design Kft. részére raĚtározá,s céljáľa 20.000,- ľĺnĺ i Árłbéľ|eti + közüzemi és kü|önszo|gáltatási díjak összegen.

Fe|e|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgato
Határidő: 2016. március 7.

2.) houdjdrul a Budapest VIII. keľütet, Leonaľdo da Vinci u.42. szám a|aÍti,36257/0lAl18 hrsz.-ú, 32m2 alapterüIetű utcai bejáratú ťoldszinti, nem |akás cé|ú he|yiség bérbeadás ihoz határozat|an időre, 30napos felmondási határidove| a Vantage Design Kft. részére iľoda, kiátlító teľem cé|jára 40.000,-Ft/hó + ÁF,t neľleti + közüzemi és külđnszolgáItatasĺ díjak összegen.
Fe|elős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l6. március 7.

3.) ltouójdrul aYanÍage Design Kft.-vel történő bérbeszámítási megállapodás rnegkötéséhez az |.) és 2.)pont szerinti helyiségek tekintetében a bérbeadóraÍartoző felújítáši munkák 1úoita.l munkák, helyszíni
betonozás, vakoIás és rabicolás, ácsmunkák, felületképzés, szigetelés, e|ektromos munkák, aszta|osmunkák, lakatos munkák) költségének bérleti díjba aá hónap á|ut toI.ténő bérbeszámításhoz bruttó2.406.203,- Ft (|.894.648,- Ft + 5I l.555,- Ft ÁFÁ) összegben. Az ezze| kapcsolatos építési és statikaitervezési és kivitelezésí kö|tségek vise|ése, valamint a szĺikséges engedéýek bęszerzése a VantageDesign Kft. kcĺte|ezettségét képzik. Aze|számo|ás fe|tétele, hogyä bérlő"a ĺelí;ĺtasi munkákat e|végezLés a benyújtott szám|ák a|apján a Józsefvárosi Gazdá|kodási-KĺĺzponÍ. Zrt. dnkormányzati Házkeze|ő
Irodája |eigazo|ja a teljesítést.

Fe|e|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgato
Határido: 2016. március 7.

4.) hozzĺijdrul ahatźrozat 3.) pontja szerinti felújítási munká|atok e|végzéséhez.
FeIe|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgato
Határidő: 20l6' március 7.

5.) hoaĺźjdrul ahatározat l.) és 2.) pont szerinti helyiségek osszenyitásához azza| a fe|tételle|, ha a bérlő
vźi|a|ja a bérletijogviszony megszűnése ęsetén az átjárhatőság megszüntetését saját kö1tségén.

Fe lel ős : Józsefváros i Gaz,ct ál kodás i Központ ZrÍ.. v agy ol.l gazdá | kodás i i gazgato
Határidő: 20l6. máľcius 7.

6,) felkéri aJózsefvárosi Gazdálkodási KözpontZft.-ta|-latározatl.)és2.)pontjaszerinti bérleti szeľződés
megkötéséľe, ame|ynek feltéte|e, hogy.az onkormányzat tu|ajdonában.źi|ő.nem |akás cé|jára szolgá|ó
he|yiségek bérbeadásának feltételeirol szó|ó 35120|3, (vI. 20) onkormányzatí ľendelót |4, s"Q)bekezdése a|apján 3' havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése
a|apjánközjegyzó e|őtt egyoIdalú köte|ezettiégvá||alási nyilatřozat aáiíá'sátvtl||a|jaa Ieendo béľ|ő.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Hatfuidó: 20 l 6. április 30.



7.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási Kĺĺzpont Zrt.-t a határozat 3.) pontja szerinti bérbeszámítási
megáI Iapodás megkötésére.

FeIe|os: Józsefvárosi Gazdálkodási
Határidő: 20 l 6. ápri|is 30.

Központ Zrt. v agy ol.l gazd á | kod ás i i gazgato

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefoárosi Gazdá|kodásiKi)zpontZrt,
A lakosság szé|es köľét érintő döntések eseténJavas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlaoon

Budapest, f016. február 29. I
lftz_ -_\\\
Kovács Ottĺí

v agy on gazdá | kodás i i gazgatő
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