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3' 2,-napirend
ELoTERJESZTÉS

A VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság 2016' szeptembeľ 5-ei ülésére

Táľgy: A Magyar Táľsasház Kft. béľbeszámítási kérelme a Budapest VIII. keľület,
Kiss József u. 2lA. szám a|atti tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céljáľa
szolgá|ĺó helyiség v onatkozásában

Eloterjeszto: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ., Faľkas ors vagyongazdálkodási
igazgato

Készítette: Dér Lász|őné ľeferens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés e l fo gadásához e gy szerú szav azattö bb sé g szüks é ge s.

Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdonátképezó Budapest VIII. keľiilet, Kiss József u.2lA. (Rákóczi út
57 .) szttm a|atti, 34637 /0/Al37 hrsz.-u, f9 m2 alapterületii, utcai bejáratu, földszinti nem lakás
cé|jfua szolgáIő helyiség bérlóje a Magyar Táľsasház Kft. (székhe|y: l0l5 Budapest,
Csalogány u. 12. fszt. 8.; cégsegyzékszám: 01-09-934858; adoszám: |2448645.2-41;
képviseli: Weisz Gábor Miklós tigyvezető). A Magyar TtlrsasházKft,20l5. decembeľ 09-én
határozat|an idejű bérleti szerzódést kötött a fenti helyiség vonatkozásában társaságunkkal'

A bérlo jelenlegi bérleti dija: 34.020,- Ft/hó + Áľ.e. A Magyar Társasház Kft. a helyiséget
iľoda célj áľ a használja.

A helyiség azingatlan-nyilvántar1ásban üzlethelyiség besoľolássa| szerepel.

A vizőtás helyiség után az Önkormányzat kozös költség f,lzetési kötelezettsége:
4.|f2,- Ft/hó.

Nyilvántartásunk szeľint a Magyaľ Társasház Kft.-nek 2016. július 3l. napjáig hátraléka
nem áll fenn.

A Magyar Társasház Kft. 2016. július f7-én, a helyiségben éptiletgépészeti, villanyszerelési,
kőműves, és festési-mázo\ási munkák elvćgzésérol bérbeszámítási kérelmet nyújtott be bľuttó
5.974'715,- Ft értékben a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez, tekintette| ana, hogy a
helyiség mrĺszaki á||apota nem megfelelő.

Az Ingat|anszolgáltatási Iroda a beadott átaján|at. a|apján bruttó 4.857.595,- Ft (nettó
3.824.878,- Ft + 1 .032.7|7,- Ft ÁFA) cisszeg elszámolásáratett javaslatot aza|ábbirész|etezés
a|apján:
Festési. mázo|ási munkák S)oÁ-ban elfogadva:
Epü|etgépészeti munkák :

Villanyszerelési munkák :

Koműves munkák:
Sitt szál]ítás:

355.179,- Fr + AFA
|.747.345,- Ft + ÁFA
1.235.884,- Fr + AFA

319.72O,- r.t + Áľ.ł
120.000,- Ft + ÁFA
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3.824.878,- Ft + ÁFA
A bérbeszámítás összege pusztán a bérleti díj erejéig, maximum 48 hónapon keręsztül
számítható be oly módon, hogy a bér|ő az onkormányzat á|ta] fizetendő közos költség
mértékű bérleti díjat fizesse meg havonta. Tekintettel ar'ra, hogy a bérleti szerzőđés szerint a
bérlő bérleti đíj fizetési kötelezettsége 34.O2O,- Ft + AFA/hó, és a közös költség pedig
4.122,- Ft/hó, így 48 hónapra szóló bérbeszámítással maximálisan nettó I,435.104,- Ft
számolható el a felújítási koltségre, mely idoszak során a bérlőt csak a közös költség méľtékű
bérleti díj fizetési kötelezettség teľheli.

Javasoljuk az |ngat|anszo|gáItatási Iroda által elfogadott, teljes koltségvetésből a bérbeadót
terhelo bruttó I,822.582,- Ft (nettó |,435.104,- Ft + 387.478,- Ft AFA) felújítási költség
bérleti díjba 48 hónap a|att történő beszámítását, és a bérbeszámítási megállapodás
megkötését a Magyar Társasház Kft.-vel, amennyiben a kérelmező a megállapodás
megkotését követően a felújítási munkákat elvégzi, és a benyújtott szám|ák alapján az
Ingatlanszo l gáltatási Iroda a te lj esítést \eigazolj a.

A bérbeszámítási megállapodás 48 honapra történő megkötésével, havonta f9'898,- Ft + ÁFA
cisszegben számolható el a felújítási koltség, a fennmarado 4.1f2,- Ft + Ápn.ĺľlo összeg a
bérlőt terheli bérleti díj fizetési kotelezettségként.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljara szo|gá|o helyiség tekintetében a bérbeszźlmítás engedé|yezéséhez
bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|áraaTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a béľbeszámításhoz történő hozzźýárulást, mivel a béľlő a felújítás során elvégzi a
bérbeadóľa vonatkozó felújítási munkálatokat, ezze| nĺjvelve a helyiség értékét. Továbbá a
béľbeszámítási időszak letelte utźln a bérlo a tevékenységének végzése kozben hosszú távon -
ahogy eddig is tette _ folyamatosan fizeti a bérleti díjat, amely bevételt jelent a tulajdonos
onkormány zat- számár a.

A határozati javaslat elfogadása a 2016-2020, évi bérleti díj bevételt negatívan' a
bérbeszámítási i doszak l eteltét követoen pozitív an befolyáso lj a'

A döntés pénzügyi fedezetet igényel, amely az onkormányzat 2016. évi költségvetésében a
II60f _ Helyiség bérleti díj bérbeszámítás címen rendelkezésre ál|.

IV. Jogszabá|yi kłiľnyezet

Az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gá|o helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől sző|ő 3512013. (VI. 20.) önkormźtnyzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $(l) bekezdése énelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt') - e ľendeletben
meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szerint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Y ár osgazdálkodási és Pénztigy i B i zottságot j o gosítj a fel.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. |9.) száműhatározattnak (a továbbiakban Kt.határozat)
31. pontja értelmében, ha a bérleti dĺj mértékérol, és megfizetésének ütemezéséró|, vagy
bármilyen más bérleti díjat érintő kérdésbęn bérbeadói dontésre van szükség a bérbeadással
megbízott vagyonkezelo szervezet javas|atźra aZ onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dcint.

A Kt. határozat 34' ponda értelmében a bér|o kére|me alapján a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság hozzájárulhat a bérbeadót teľhelő munkálatok költségének a bérlőt terhelő
he lyi sé g b érl eti díj ba to nén o b eszámításához.
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A jelen pont szerinti hozzájźrulás esetén aZ írásbeli megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg, ha:
a) a bérlo az e|végezni kívánt bérbeadót teľhelo munkálatok költségét előzetesen tételes

koltsé gvetés benyúj tásával hitelt éľdeml ően igazo\ a,
b) az épületen végzendo munkálatokhoz a Í'ársashtni alapító okirat vagy szewezeti és

mtĺködési szabtiyzatćtnak ilyen értelmű kikötése esetén atőrsasházi kozgyűlćs hozztĄtlru|t;
c) a hatósági engedélyhez kotött munkálatok esetén azok elvégzésére jogerős és

végrehajtható építési (létesítési) engedély birtokában kerĹiljon soľ; továbbá abér|ő vá||a|ja
a haszná|atbavételi en gedély me gszerzését,

d) a bérlőnek a munkálatokról való megállapodáskor az onkormányzatta| vagy a bérbeadó
szęrvezettel szemben nem áll fenn lejárt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal
összefüggő Íartozása;

e) a bérlo vtů|a|ja, hogy a bérleti szęrzodés mellett kozjegyzo előtt egyoldalú
kotelezettségvállaló nyi|atkozatot tesz a saját költségén, amennyiben eITe a bérleti
jogviszony a|att még nem került sor.

A Kt. határozat 36. pontja szerint a bérbeszámítás útján érvényesíthető költségek tényleges
ľáfoľdítását, valamint a megá||apodásban szereplo munkák elkészültének arányát, a munkák
készre jelentését követoen tartandó műszaki átadás-átvételen fe|vett jegyzokönyvben a
bérbeadó szerv ezet. igazo|1a |e.

A Kt' határozat37. pontja szerint a költségek beszámításának feltételei a következők:
a) a bérbeadói jogkor gyakorlója jőváhagyásáva| a bérbeadó szervezet és a bérlo közötti

íľásbeli megállapodás megkötése a munkálatok mrĺszaki taľtalmátő|, a vtrhatő költségeiľol,
a bęszámítható költségek legmagasabb mértékérol és időtartamáľól, és a munkálatok
elvégzésének határidej éről,

b) a bérbeadó szetvezet az e|végzett munkákat jegyzőkönyvben leigazolja,
c) a bérlő a béľleményben elvégzett munkálatok összegérő| a bérbeadó szeryezet ĺgazo|ásźń

követő 15 napon belül számlát nyújt be a bérbeado szervezethez,
d) a bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes szám|a esetén a bérbeszámítás a bérleti

díj nettó összegével szemben lehetséges,
e) szám|a kiállítására nem jogosult béľlo esetén az engedélyezett felújítási munkákhoz

szükséges vásáľolt anyagokról és szolgáltatásokról aZ onkoľmányzat nevéľe szóló
szám|ákat nyújt be az e|számo|áshoz,

Đ szám|a kiállítására jogosult bérlo estén a béľlő továbbszám\ázza az e|végzett és a leigazolt
munkáról az összeget az onkoľmányzat részére,

g) a benyújtott számláknak a számviteli éS adójogszabályoknak meg kell felelniük.

A Kt. határozat 39. pontja szerint a bérleti díjba beszámítható költségeket úgy kell
meghatározni és havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése után ťlzetendő
bérleti díjba beszámithatő költségek - ha a bérbeadói jogkör gyakorlója másként nem dönt _

az aIábbiak szerint térüljenek meg a bérlok számára, figyelembe véve, hogy a megállapodás
időtartama nem tarthat tovább a béľleti jogviszony |ejáratáná|:
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezęt és egyéni vá||a|koző bér|ő

esetében legfeljebb 4 év a|att,
b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év alatt.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a kérelemmel kapcsolatos dontését
meghozni szíveskedj en.

ĺ
u ťr,/



Határozati javas|at

év. (...hó...'nap). számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat.,

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzlźjltrul aMagyar TársasházKft. által bérelt Budapest VIII. kerület, Kiss Jőzsef u,2/A,
(Rákóczi út 57.) szźlm a|atti, 3463710/^137 htsz,-ił, 29 m2 alapterületű, onkormányzati
tulajdonú utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljáraszo|gá|ó üzlethelyiség felújításához.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgat'ója
Határidő: 20116. szeptember 5.

2,) hozzlźjlźrul továbbá a Magyar Társasház Kft.-vel az |.) pont szerinti helyiség tekintetében
torténő béľbeszámítási megállapodás megkötéséhez, és a bérbeadóru tartoző felújítási
munkák költségének bérleti díjba történő bétbeszámitźsához 48 hónap alatt bľuttó
|.822.582,- Ft (nettó 1'435.104,- Ft + 387.478,- Ft AFA) összegben. Az elszámolás
feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és azoknak a teljesítése a
benyúj tott szám|ák a|apj án l e i gazo lásra kerülj ön.

Felelos: Józseťvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeotembeľ 5.

A dontés végrehajtásćtt végzó szeruezeti egység: Józsefváľosi GazdáLk ozpontZrt.
A lakosság széles körét érinto dontések esetén javaslata módjára
nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 2016. augusztus 30.
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