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Budapest Főváros VIII' keľület Józsefvárosi
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

onkormányzat Képviselő-testtiletének

Előterj eszto : Józsefváľosi Gazdálkodás i Közpo nÍ. Zrt. 2-Ąu'z.napirend
ELOTERJESZTES

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2O16. március 7-ei üléséľe

Tárgyz A Magyaľországi Evangélikus Egyház Luther Kiadĺíja béľbeszámítási kéľelme
a Budapest VnI. kerü|et, Rákóczi űt 57. szám a|atti önkormányzati tulajdonú
helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács ottó vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: RozgonyiMaľiannreferens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A döntés el fo gadásáh oz e gy szeÍú szav azattöbbsé g szüks é ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá||ás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

+ Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľm ányzaÍ, (a továbbiakban:
onkormányzat) tu|ajd'onát képezo Budapest VIII. kerület, Rákĺĺczi út 57. szám a|atti,
3463710/A/39 hlrsz.-u, 109 m2 alapterületű, utcai bejáratu, földszinti nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérlője a Magyaľorczági Evangélikus Egyház Luther Kiadója (székhely:
1085 Budapest, Üllői ut24; egyházonbelüli nyilvántartási szám: MEE-Ioo3 2l2O|, adőszám:
19719476-2-42; képviseli: Kendeh-Kirchknopf Péter) a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság |209/f014. (XI' 24') számu döntése a|apjźn. A béľlo a határozott idejű, 20ib.
december 3l. napjáig szóló bérleÍi szerzód.ést 2014. novembeľ 28. napján kötötte meg,
120.000,- Ft/hó + ÁFA' berleti díj + közrizemi- és külön szo1gá|tatásĺ 

.áEat 
osszegen, ä

helyiséget könyvesbolt, valamint kĺinyvkiadói tevékenységek cé|járahaszná|ja' A helyiség az
ingatlan-nyilvántartásb an iz|et besorolással szeľepel.

A vízőrás helyiség után az Önkormányzat kozos koltség fizetési kötelęzettsége: 13,345,-
Ft/hó'

Nyilvántaľtásunk szerint a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadójának 2016.
január 31. napjáig hátľaléka nem áll fenn.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója a helyiség felújítása kapcsán bľuttó
1.452.806'- Ft értékben bérbeszámítási kéľelmet nyújtott be a Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez,

Az onkoľmányzatiHazkeze|ő lroda a beadott źtraján|at a|apján bľuttó |.239,674,- Ft (nettó
976.|2I,- Ft + 263.553,- Ft Áľa) összeg elszámolására teit javaslatot az alábbi részletezés
alapján:

Villanyszeľelés

ÉpüIetgépészeti csővezeték szerelés

Épületgépészeti szeľelvények és berendezések cseréie

15.600,- Ft

i98.ó00,- Ft

451.485,- Ft
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Szelloztető és klímaberendezések szerelése f7.000,- FÍ
Kémény átalakítási, bélelési munkálata,

Kéménvseprő ipaľi engedélyeztetés 546.989.- Ft
Osszesen: 

1 .239.674,_ Ft
A bérbeszámítási megállapodás 12 hónapľa tofténo megkötésével, havonta 8l .343,- Ft + Ąp4összegben számolható el a felújítási koltség, a fennmaň dő 38'65;,- e. i Áře összeg a bérlőtterheli béľleti díj fizetési kötelezettségként.

Javasoljuk az onkormźnyzati Házkeze\ő Iroda ált.al javasolt, a bérbeadót terhelő bruttó|.239.674'- Ft (nettó 976.121,- Ft + 263.553,- ľt ÁľÁ; felújítási kciltség béľleti dijba |2hónap a|att tĺirténo beszámításźú, és a bérbeszámítási megállapodás megkötését aMagyarországi Evangélikus Egyház Lutheľ Kiadójával, amňnyi^b"n a kérelmęzo amegállapodás megkotését követoen a felújítási munkäkat e|végzi és a benyújtott számláka|apján az onkorm tnyzati Házkeze|ő Iroda ieiga zo|ja ateljesítést.

il. A beteľjesztés indoka
A nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség tekintetében a bérbe számítás engedélyez éséhezbéľbeadói döntés szükséges' amely döntés meghozata|áraa Tisztelt Bizottságjogosult.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a bérbeszámításhoz torténő hozzájfuulást, mivel a bérlő a felújítás során elvégzi abéľbeadóľa vonatkozó felújítási munkákat is, növeli a helyiség erteket, a bérbeszámítási
időszak letelte után bérlő a tevékenységének végzése közben hossžú távon iolyamatos arl ťlzeti
a béľlęti díjat, amely bevételt jelent a tulajdono'=onko rmányzat számára.
A hatá'tozati javaslat elfogadása a 20|6. évi bérleti díj bevételt negatívan , a bérbeszámítási
idő szak l eteltét követő en p o zitív an befo lyás o lj a.

A dĺintés pénzügyi ťędęzetet igényel, amely az onkoľmányzat 20],6, évi költségvetésében aI|602 _ Helyiség béľleti díj béľbeszámítás címen ľendelkezésre áll.
IV. JogszabáIyi ktiľnyezet

Ą1 Önkoľmźnyzat tulajdonában á|Io nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának
ťeltételeiről sző|ő 35l2Ol3. (VI. 20.) önkormányzati iendelet 1a továbbiakňan: Rendelet) 2. $(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) - e rendeletben
meghattlrozott feladat- és hatáskor megosztás szeľint - önkormányzati bjrbeadói döntésľe a
Y ár o sgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát j o gosítj a fel.

A Képviselő-testület 248/20|3. (VI. 19.) számuhatározatának (a továbbiakban Kt.határozat)3l. pontja értelmében. a bérlęti díj ménékéről, és megfizetésének ütemezésér ő|, vagy
bármilyen más béľleti díjat érintő kérdésben bérbeadói döntésre van szükség a bérbeadással
megbizott vagyonkezelő szervezet javaslatáľa aZ Önkormányzat Tulajd-onosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló szeľvezete dcjnt.

A Kt. határozat 34. pontja éľtelmében a bérlo kéręlme alapján a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság hozzájfuu|hat abérbeadót terhelő munkálatói költségéneřa bérlőt teľhelő
helyiség béľleti díjba történő beszámíttsźlhoz, A bérbeszámítás útján érvényesítheto tényleges
(igazo|t) költségek elfogadásáról a Váľos gazdá|kodási és Pénzügyi Bi,ott,a! acint.
A jelent pont szerinti hozzajáru\ás esetén az
megállapodás) abban az esetben kotheto meg, ha:

ł.
?ł'í -.ł..

íľásbeli megállapodás (a továbbiakban:



a)

b)

c)

d)

a bérlő az e|végezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok kcĺltségét előzetesen tételesköltségvetés benyújtásával hitelt érdemlően igazo|ja
az épů|eten végzendő munkálatokhoz a táĺsasňá zi a|apiti okirat vagy szervezeti ésműködési szabáIyzatának ilyen értelmű kikcjtése esetén atärsasházi közgyűlés hozzájáru1t;a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén u,ok 

"t*igzéséręjogerős ésvégrehajtható építési (létesítési) engedély birtokában Ĺ"'iilj;j" sor; tov7bb á abér|óvállaljaa haszná|atbavéte l i engedél y me gsžer zését,
a bérlőnek a munkálatokľó] való megállapodáskor az onkorm ányzattal vagy abérbeadószervezeÍtel szemben nem áIl fenn lejän bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal
o s s ze füg go Í"arÍozása:

e) a bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés mellett közjegyző előtt egyoldalúkötelezettségvállaló nyi|aÍkozatot tesz a saját költségén, amennyiben eÍTe a bérletijogviszony alatt még nem került sor.

A Kt' határozat37. pontjaszerint a kĺlltségek beszámításának feltételei a kcivetkezők:a) a béľbeadói jogkör.gyakorlója jőveůlágyásával a béľbeadó szervezet és a béľlő közöttiírásbeli megállapodás megkotése a munkálatok műszaki tartalm árőI, a va,hatokciltségeiľől,a beszámítható kciltségek legmagasabb mértékéľől és időtartamáľól, és a munkálatokelvégzésének határidei éről.
b) a bérbeadó szervęzet.-az eívégzettmunkákat j egyzőkony'ĺben leigazolja,c) a bérlő a bérleményben elvégzett munkáutót"á.''. te,al ubérňeadó śzervezet igazolását
.. k9ve!ő l5 napon belül számlát nyújt be a bérbea dő sžetvezethez.d) abéio á|ta| kiá|Iíto.tt álta|tnos foľgalmi adómentes számlaesetén abétbeszámítás a béľleti
. dlj nettó cisszegével szemben leheiséges'

e) szám|a kiállítására nem jogosult bérlo esetén az engedé|yezett felújítási munkákhozszükséges vásárolt anyagokról és szo|gá|tatásokról az onkoľmányzat nevéľe szóló
^ számlákat nyújt be az e|szźlmoláshoz,
Đ szám|akiá||itásarajogosult béľlő estén a bérlő továbbszámlázza az e|végzettés a leigazoltmunkáľól az összeget az onkorm ányzat tészére,g) a benyújtott számláknak a számvitłi és adójog'szabá|yoknak meg kell felelniük.
A Kt. határozat 39. pontja szeľint a béľleti drjba besz ámíthatő költségeket úgy kellmeghatározni és havonta levonni a béľleti díjból, hoiy a munkálatok elvégzése után fizetendőbérleti díjbabeszámítható költségek_ l'a a ue.uáuao.ĺ,3ogl.tiľ gyakorlója másként nem dönt -az alábbiak szerint térüljenek meg a bérlők szźlmára, ĺ'fy.l"-u. véve, hogy a megállapodásidőtartama nem tarthat tovább a bérleti jogviszony lejiaĺłłanal:
a) jogi személy' jogi személyiséggel nem rende|kező szervezet és egyéni váIlalkozó bérlőesetében legfeljebb 4 év alatt,
b) magánszeméIy béľIők esetében legfeljebb 3 év alatt.
Fentiek alapján kéľęm a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntésétmeghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó'...nap). számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági haÍ.ározat:

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy
|.) hozztźjárul aMw-arországiEvangé|ikus Egyház Lutheľ Kiadója által béÍelt BudapestVIII. keľület, Rákóczi űt 57. szim a|atti, jąezlloĺa}9 hrsz'-u. 109 m; alapterriletű,

ľ#mn:::,i 
tulajdonú, utcai, fĺildszinti nem lakás cé|jára szo|gáiő uzleilrelyĺse!
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Felelős:
Hatáľidő:

Budapest, 2016, február 29.

,,ffiT,#::i3.o"u"dásiKözpontZrt,vagyongazdálkodásiigazgatő 
ja

2') hozzlźjdrul továbbá, a Magyaľoľszági Evangé|ikus Egyház Lutheľ Kiadójáva I az |,)pont szerinti helyiség tekińtetében történő béřbeszámrĺĺsi megállapodás megkötéséhez ésa bérbeadórataftoző felújítási munt'ĺ]< költség;;ek berletĺ ar1ta toľteno bérbeszánrí táshoz|2 hőnap alatt 976.|21,--Ft + zel.śss, ľ1ĺFł.á',,šgu"n. ,ą, 
"l,,Á^oläľ.l.e,.l., hogya bérlcĺ a felújítási munkákat e!,ěgez,e 

is-a benyújlřott szám|ák alapján a JózsefváľosiGazdá|kodási Központ Zrt. onkárĺlłányzati Házk'e;|:ő""kod,ája|eigazoljaa teljesítést.

il:'':iä.' j31ž:ffi::iľ;:ou'u"dási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

A döntés végľehajtás át végző szervezetiegység: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpo nt Zrt,A lakosság széles kciiet érinto aoňie,.l,. .,.'Jn 
^lä.,aslata 

a kozzétśte| módjáľanem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Kovács ottĺí
v agy ongazdáI ko dási i gazgato
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