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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

+ Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tv|ajdonát képe?o Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 51. szźlm alatti,
3464IlOlN3 hrsz.-u, 126 ^, alapterületű utcai bejtratu, füldszinten és 120 m,
magasftlldszinten elhelyezkedő, ĺisszesen 246 m2 alapterĹiletű nem lakás cé|jźra szo|gáIő
helyiség bérlője a Dentist Travel Kft. (székhely: 1162 Buđapest, Istráng u. 92.;
céĄegyzékszám: 0I.09-207443, adőszán: 25306626-2-42; képviseli: dľ. Shaban Hesham
ugyvezető) aYtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 80612015. (vII.27.) szźtmí döntése
szerint lefolyatott nýlvános egyfordulós pźiyázat alapján, A bérlő ahatározott idejtĺ, 2025.
december 3I. napjáig szóló béľleti szerzódést 2015. augusztus 72. napjźn kötötte meg,
146.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozlůzemi - és ktilön szolgáltatási díjak összegen. A
helýséget a béľlő egészségcentrum, fogorvosi és egyéb orvosi ellátás, valamint
természetgyőgyászati tevékenységek cé|jźĺra hasznźija. A helyiség az ingatlan-
ný|v ántartásb an tiz l et b e s orol ás s al sz erep el.

A vízőrźs helýség után az onkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége: 39.805,-
Ftlhó.

Nýlvántartásunk szerint a Dentist Travel Kft..nek 2016. április 30. napjáig 4.017,- Ft
hátraléka ál1fenn.

A Dentist Travel Kft. képviselóje a helýség felújítása és áta|akittsa kapcsán bruttó
16.014.800,- Ft értékben béľbeszámítási kérelmet nýjtott be a Józsefuarosi Gazdálkodási
Központ Zrt'-hez 2015. november 23-án, magában foglalja a felemeleti ffjdémszętkęzęt
źtépitését, és ebből eľedően az ę|ektromos és gépészetiháIőzat átépítését is.

Az Ingatlanszolgá|tatási hoda a beadott árajánlat a|apjźn bruttó II.829.812,- Ft (nettó
g.3I4.813,- Ft + 2,5l4'9gg,- Ft ÁFA) összeg elszámolására tett javaslatot az átepitési
munkálatokra, a ťodém és a helýség elektľomos, gépészeti há|őzattnak bontásara és

újraépítésére.

A Képviselő-testtilet 24812013. (VI. 19.) száműhatározat 39. pontja a|apjćn,bérbęszámitásra
pusztán a bérleti díj eľejéig, maximum 48 hónapon kereszttil kerülhet sor. Tekintette| arca,
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hogy a bérlő bérleti díj ťĺzetési kötelezettsége 146.000,- Ft + AFA/hő' igy 48 hónapra szóló
bérbeszámítással maximálisan nettó 7.008.000,- Ft számolható el a felújítási költségre, amely
időszak soľán a bérlőt béľleti díj fizetési kötelezettség egyźitalén nem terhelné.

A Dentist Travel Kft. a fenti helyiség bérbeadásának, és az ebből befolyó bérleti díj
beszedésének reményében meghirdetett pá|yźntatás útján nyerte el a bérleméný, három
pá|yáző kozül azért,mert a legmagasabb bérleti dij ajźn|atot tette. Bérbęszámítási kérelemmel
a páIyázat során nem é|t, kizźLtőlag utólagosan) ezzęl megváltoztatva és befolyásolva a
pá|yźzat eredményének értékęlését, hiszen nem volt előzetesen figyelembe vehető az a
körülmény, hogy ab&beszźtmítás miatt 48 hónapon át aZ onkormáĺyzat nem jutna bérleti díj
bęvételhez a bérlő részéro|.

Nem javasoljuk az IngatlanszolgáLtatási Iroda által javasolt összegbő|, a bétbeadót terhelő
bruttó 8.900.160,- Ft (nettó 7.008.000,- Ft + 1.892.160,- Ft AFA) felújítási költség bérleti
díjba 48 hónap alatt történó beszźtmítását, és a bérbęszźlmítási megállapodás megkötését a
Dentist Travel Kft-vel a következo okból: a helýség bérbeadására kiírt pá|yázat sorźn
bérbeszámítási kéľęlemmęl nem élt, kizźrő|ag utólagosan, ezzeI megvá|toztatva és

befolyásolva a pźiyázat eredményének éľtékelését, hiszen nem volt előzetesen figyelembe
vehető az a körĹilmény, hogy a bérbeszźmítás miatt 48 hónapon át az onkormányzat nem
jutna bérleti díj bevételhęz a béľlő részérőI, holott amiaIínyerte el a béľleti jogot, mert a
veľsenyeztetés folyamán a legmagasabb bérleti díj ajtn|atot tette.

il. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gá|ő helýség tekintetében a béľbeszámítás engedé|yezéséhez
bérbeadói döntés sztikséges, amely dontés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Nem javasoljuk a bérbeszámitáshoz tĺiľténő hozzájáruIást' mivel a bérlő a felújítási
munkálatok során a bérbeszámítási időszak leteltéig bérleti díjat nem ťlzetne, így a tulajdonos
onkormányzat szźmára hosszú távon nem biztosítana bevételt, ahogy a koz<js költség fizetési
kötelezettsége sem téľülne meg, ami 39.805,- Ft/hó.

Ahatározati javaslat elfogadása a2016. évi bérleti díj bevételt nem befolyásolja.

IV. Jogszabályi köľny ezet

Az onkoľmányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek bérbeadásiának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormĺĺnyzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $
(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testĺilet (a továbbiakban: Kt.) - e ľendeletben

meghattrozott feladat- és hatásköľ megosztás szeľint _ önkormányzatí bérbeadói dĺjntésľe a
Y ár o s gazdálko dási és P énzügý Bizotts ágtú j o go sí d a fel.

A Képviselő-testĹilet 248120|3. (VI. 19.) számihatározatźtnak (a továbbiakban Kt.határozat)
31. pontja a|apján a bérleti díj mértékéről, és megfizetésének ütemezésérőI, vagy bármilyen
más bérleti dijat érintő kérdésben bérbeadói dĺjntésľe van szükség abérbeadással megbízott
vagyonkezelő szewezet javas|atára aZ onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága dönt.

A Kt. határozat 34. pontja szerint a béľlő kéľelme alapjźnaYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság hozzźljtlrdhat abérbęadót terhelő munkálatok költségének a béľlőt terhelo helyiség
bérleti díjba töľténóbeszámitástthoz. A bérbeszámitás iłtján érvényesíthető tényleges (igazolt)
kö1tségek elfo gadásáró | a Y źtro sgazdálkodási és P énzügyi B izotts ág dönt.

A jelent pont szerinti hozzäjáru|tls esetén az írásbeli megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg, ha:
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Đ a béľlő az e|végezni kívánt bérbeadót terhelo munkálatok kciltségét előzetesen tételes

kö ltsé gveté s benffi tásával hitelt éľdemlően igazoIja
b) az épuLeten végzendő munkálatokhoz a tźnsasházi alapítő okirat vagy szervezeti és

működési szabźiyzatźnak ilyen értelmri kikötése esetén atársasházi közgyiĺlés hozzájáru|t;
c) ahatősági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok elvégzésére jogerős és

végrehajtható építési (létesítési) engedély biľtokában keľüljön soľ; továbbá abérlő vtĺ|Ia|ja

a haszná|atbavételi en gedély me gszeruését,
d) a béľlőnek a munkálatokról való megállapodáskoľ az onkoľmtnyzatta| vagy a béľbeadó

szervęzettel szemben nem á11 fenn lejárt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal
összefi'iggő taftozása;

e) a bérlő váIIa|ja, hogy a béľleti szerzőđés mellett kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvá|lalő nýIatkozatot tesz a saját költségén, amennýben effe a béľleti
jogviszony alatt még nem került sor.

A Kt. hattrozat37 . pontja szerint a koltségek beszámításának feltételei a következők:
a) a bérbeadói jogkor gyakorlój a jőváhagyáséwal a bérbeadó szewezęt és a béľlő közötti

íľásbeli megállapodás megkötése a munkálatok műszakitarta|márőI' avárható k<iltségeiľől,

a beszźtmítható költségek legmagasabb mértékérol és időtaľtamáról, és a munkálatok
elvé gzésének hatáľidej éről,

b) a bérbeadó szęrvezet az elvégzetĹmunkákat jegyzőkĺinyvben leigazolja,
c) a bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok összegéről' a bérbeadó szervezet igazo|ásźł

kĺjvető 15 napon belül számlát nýjt be a bérbeadő szewezethęz.
đ) abéĺJlő által kiállított általános forgalmi adómentes szám|a esetén abérbeszámítás a bérleti

đíj nettó összegével szemben lehetséges,
e) számla kiá|Iitásźra nem jogosult bérlő esetén az engeďéIyezett fęlújítási munkákhoz

szükséges vásaľolt anyagokľól és szo|gźůtatźtsokról aZ onkormányzat nevére szóló
szám|äkat nýjt be az e|számo|áshoz,

Đ szám|akiáI|itźsfuajogosu-lt béľlő estén a bérlő továbbszám|ázza az e|végzett és a leigazolt
munkáról az összeget az onkormányzatrészére,

g) a benýjtott szám|áknak a számviteli és adójogszabályoknak meg kell felelniük.

A Kt. határozat 39. pontja szerint a béľleti díjba beszámítható kĺiltségeket úgy kell
meghatározni és havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése utáĺťĺzętenđó
bérleti ďijbabeszámítható költségek _ ha a bérbeadói jogkör gyakorlója másként nem dönt -
az alábbiak szeľint térüljenek meg a béľlők szttmára, f,rgyelembe véve, hogy a megállapodás
időtaftama nem taľthat tovább a bérleti jogviszony lejáratttná|:

a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet és egyéni vállalkozó béľlő
esetében legfeljebb 4 év a|att,

b) magánszemély béľlők esetében legfeljebb 3 év alalt.

Fentiek a|apjźln kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). száműYárosgazdálkodási és Pénzĺigyibizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dĺint, hogy nem jáľul hozzd' a Dentist
Tľavel KÍt. á|ta| bérelt Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi út 51. szám a|atti, 3464110lA/3
hrsz.-ú, 126 m2 alapterületď utcai bejźratű, fi)ldszinten és 120 m' magasfloldsziĺtęn
elhelyezkedő, cisszesen 246 m, alapterületű nem lakás cé|jára szo|gźiő üzlethelýség
felújításahoz, és a béľbeadót teľhelő bruttó 8.900.160,- Ft (nettó 7.008.000'- Ft + 1 392.160,-
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Ft AFA) felújítási költség bérleti dijba 48 hónap alatt töľténő beszźtmításźlhoz, és a
bérbeszámítási megállapodás megk<itéséhez a Dentist Travel Kft .-vel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidó: 2016. május 9.

A döntés végrehajtásátvégző szęrvezeti egység: Józsefrárosi Gazdálkodási KozpontZrt.
A lakosság széles
nem indokolt

körét érintő dontések esetén iavaslata a l módjára
hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. május 2.

igazgatő
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