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Táľgy: A BAZSA és ATTA Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület,
Szigony u. 4. szám a|atti tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szo|gá|ó
h ely is é g v onatkozás á b an

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt., Farkas oľs vagyon3azdálkodási
igazgatő

Készítette: Dér Lászlőné referens
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés e l fo gad ásáho z e gy szerú szav azattö b b sé g s züks é ge s.

Tiszte|t VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bżottság!

L Tényállás és a döntés taľta|mának ľész|etes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII' kerület Józsefváľosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) Íulajdonát képező Budapest VIII. keľĺi|et, Szigony u. 4. szám a|atti,
35728/20/A/l05 hľsz.-ű, 45 m2 alapterületű, utcai bejáratú, foldszinti nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérlője a BAZSA és ATTA Bt. (székhe|y:1077 Budapest, Almássy tér 18.
I/6. cégsegyzékszám: 0l-06-1 15829, adószám: 28255093-2-42; képviseli: Máté Mihály
ügyvezető). A bérlő l997' december l9-én határozaÍ|an idejű bérleti szeruódést kotĺitt a fenti
helyiség vonatkozásában a Józsefváľosi Vagyonkezelő Kft'-vęl. A bérlo jelenlegi bérleti díja:
37 .769,- Ft/hó + AFA. A bérlő a helyiséget élelmiszeruz|eÍ. céIjárahasznáIja'

A helyiség azingat|an-nyilvántartásban üzlethelyiség besorolással szerepel.

A vizőrás helyiség után aZ onkormányzat kozös költség fizetési kötelezettsége:
6.868,- Ft/hó.

Nyilvántartásunk szeľint a BAZSA és ATTA Bt.-nek 2016. július 3l. napjáig hátraléka nem
áll fenn.

A BAZSA és ATTA Bt. a helyiségben az üvegportál cseréje kapcsán bruttó l.689.|25,-Ft
éľtékben 20|6. június 30. napján bérbeszámĺtási kérelmet nyújtott be a Józsefuárosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt.-hez.,tekintettel arra, hogy a jelenlegi üvegportál á||apota a
rendeltetésszerĺi használatot is korlátozhatja. Továbbá a helyiségben lévő ingóságok
megóvása és té|i üzenieltetési idoszakban történő ťűtés hatékonysága miatt indokolt.

Az Ingat|anszolgáltatási Iľoda a beadott áraján|at a|apján bruttó 1.689'|25,- Ft (nettó
1.330.020'- Ft + 359'l05,- Ft AFA) ĺisszeg elszámolásáratettjavaslatot az a|ábbi rész|ętęzés
a|apján:

Homlokzati portál cseréje (anyag + díj): 1.330.020,- Ft + AFA
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Javasoljuk az Ingatlanszolgáltatási Iľoda á|ta| elfogadott, a béľbeadót teľhelo bruttó
|.689.125,- Ft (nettó I.330.020,- Ft + 359.105,- Ft Áre; felújítáSi koltség béľleti díjba 48
hónap alatt tcjrténő beszámitását, és abérbeszámítási megállapóaas megkĺitŽsét a BAZSA és
ATTA Bt.-vel, amennyiben a kérelmezo a megállapodás měgktltését követően a felújítási
munkákat e|végzi, és a benyúj tott szám|ák a|apján az Ingat|anszo|gá|tatási Iroda a te5ešítést
leigazolja.

A bérbeszámítási megállapodás 48 hónapra töľténő megkötésével, havonta 27.7Og,- Ft + AFA
tisszegben számolható el a felújítási koltség, a fennmaradó 10.060,- Ft + ÁFA osszes a bérlot
terheli bérleti díj fizetési kötelezettségként.

il. A beterjesztés indoka

A nem lakás cé|jára szo|gáIi helyiség tekintetében a bérbe számitás engedé|yezéséhez
bérbeadói dcjntés szükséges' ame|y dontés meghozatalára aTisztelt Bizottság jogo.uit.

III. A diintés cé|ja, pénzĺigyi hatása

Javasoljuk abérbeszámításhoz történo hozzájárulást' mivel a bérlo a felújítás során elvégzi a
béľbeadóra vonatkozó felújítási munkákat is - ahogy már saját költségén megtette az e|avu|t
fiĺtési, villanyhálózattal és az á|menrlyezet javittlsával kapcsolatos 

'^'nkatĺ, mely szintén
bérbeadóra l'artozo feladat lett volna -, ezze| növeli a helyiség értékét' Továbbá a
bérbeszćmitási időszak letelte után a bérlő a tevékenységének végzése közben hosszú távon -
?.hogy eddig is tette _ folyamatosan fizeti a bér|eti díjat, amely bevételt je|ent a tulajdonos
onkormányzat számáľa.

A határozati javaslat elfogadása a 2016 _ 2O2O évi béľleti díj bevételt negatívan, a
b érb eszámítási idő szak l eteltét követő en po zitívan befol yáso Ij a.

A dontés pénzügyi fedezetet igényel, amely az onkormányzaÍ.2016, évi koltségvetésében a
||602 - Helyiség bérleti díj bérbeszámitás címen rendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet

Az onkormányzat tutajdonában á||o nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának
fęltételeirol sző|ó 35l20l3. (VI. 20.) önkoľmányzatí rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) - e ręndeletben
meghatátozott feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói dĺintésľe a
Y źlr osgazđálkodási és Pénzügyi B izottságát j o gosítj a fel.

A Képviselő-testület 248l2O|3. (VI. 19.) számuhatározatának (a továbbiakban: Kt.hatfuozat)
31. pontja éľtelmében a béľleti dĺj mértékérol' és megfizetésének ütemezésérő|, vagy
bármilyen más béľleti díjat érintő kéľdésben bérbeadói dĺjntésre van szükség a béľbeadassal
megbizott vagyonkezelo szetvezet javas|atäta aZ onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dönt.

A Kt. határozat 34. pontja értelmében a bérlo kérelme a|apjan a Városgazdálkodási és
Pénzligyi Bizottság hozzájáru|hat a bérbeadót terhelő munkáIatok költséeének a bérlőt terhelő
helyisé g bérleti díj ba tönénő beszámít ásához.

A jelen pont szerinti hozzájáru|ás esetén aZ írásbeli megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg, ha:
a) a bérlő az e|végezni kívánt bérbeadót terhelo munkálatok költségét elozetesen tételes

koltségvetés benyúj tásával hitelt érdeml ően i gazolja
b) az épületen végzendłĺ munkálatokhoz a tćrsasházi atapítő okirat vagy szeÍvezeti és

mtĺkcĺdési szabá\yzatának ilyen értelmű kikĺjtése esetén atársasházi kozgyrĺlés hozzájárult;



c) a hatósági engedélyhez kotött munkálatok esetén azok elvégzésérejogeľos és
végrehajtható építési (létesítéSi) engedély biľtokában kerüljon sor; továbbá abér|ő vä|ta|ja
a haszná|atbavételi engedély me gszerzését'

d) a bérlőnek a munkálatokról való megállapodáskor az onkormányzaÍta| vagy a bérbeadó
szeľvezettel szemben nem áll fenn lejárt béľleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal
összefiiggő taľtozása;

e) a bérlő váI|a|ja, hogy a béľleti szerződés męllett kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a saját koltségén, amennyiben ęĺTe a bérleti
jogviszony alatt még nem került sor.

A Kt. hatáľozat37. pontja szerint a költségek beszámításának feltételei a következők:
a) a béľbeadói jogkör gyakorlója jóvźĺhagyásával a bérbeadó szervezet és a bérlő kozötti

íľásbeli megállapodás megkotése a munkálatok mrĺszaki tanalmárő|, a váľható költségeiről,
a beszámítható költségek legmagasabb mértékéľől és idotartamáró|, és a munkálatok
elvé gzésének határidej éről,

b) a bérbeadó szervezet az e|végzett munkákat jegyzőkönyvben leigazolja,
c) a bér|ő a béľleményben elvégzett munkálatok össze gérő| a bérbeadó szervezeÍ. ígazo\ását

követő l5 napon belül számlát nyújt be a bérbeado szervezeÍhez'
d) a béľlő által kiállított általános forgalmi adómentes szám\a esetén abétbeszámítás a bérleti

díj nettó összegével szemben lehetséges,
e) szám|a kiá||ítására nem jogosult bérlő esetén az engedé|yezett felújítási munkákhoz

szükséges vásárolt anyagokról és szolgáltatásokól aZ onkormányzat nevéľe szóló
szám|ákat nyújt be az e|szämoIáshoz,

Đ számla kiállítására jogosult bérlő estén a béľlo továbbszám|ázza az elvégzeÍt- és a leigazolt
munkáľól az osszeget az onkormányzaI. ľészére,

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

A Kt. határozat 39' pontja szerint a bérleti díjba beszámíthatő költségeket úgy kell
meghaÍétrozni és havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése után fizętendó
bérlęti díjba beszámítható költségek- ha a bérbeadói jogkör gyakorlója másként nem dönt -
az alábbiak szeľint tértiljenek meg a bérlok számára, Íigyelembe véve' hogy a megállapodás
idotanama nem tafthat tovább a béľletijogviszony |ejáratáná|:
a) jogi személy. jogi személyiséggel nęm rende|kező szervezet és egyéni vállalkozó bérlo

esetében legfeljebb 4 év a|att,
b) magánszemé|y bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

|.) hozztÍjltrul a BAZSA és ATTA Bt. által bérelt Budapest VIII. keľület, Szigony u. 4.
szám a|atti, 35728120lA/|05 hrsz.-ú, 45 mf alapterületű, onkormányzati tu\ajdonú, utcai,
ftj ldszinti nem lakás cé|jár a szoIgtio üzlethel yi sé g fe lúj ításához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határido: 20|6' szeptember 5.
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2.) hozzlijdrultovábbá a BAZSA és ATTA Bt.-vel az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében
történő béľbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra taioző felújítási
munkák költségének bérleti díjba tcinénő bérbeszámításához 48 hónap alatt bľuttó
I.689.1f5,- Ft (nettó 1.330.020,- Ft + 359.105,- Ft Áľ,t; cisszegben. Äz elszámolás
fęltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és azok á benffitott' szám|ák
a|apján leigazolásra kerüIj enek.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözponÍ. Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatójaHatáridő: 2016. szeptember 5'

A döntés végrehajtás át végzó szervęzeti egység: Józsefváros i GazdáIkodási Közpo nt Zrt.A lakosság széles köľét érintő döntések esetén iavaslata a módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f016. augusztus 30.
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