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Előted esztő : Józsefuarosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. 3 ĄQ.....-.napiľend

Bozsik Istvĺín Péter

ELOTERJESZTES
A Vĺáľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 20|7. ápľilis 26-i üléséľe

Táľgy: A Hungarian Inteľtouľist Souveniľ Kft. bérbeszámítási kérelme a Budapest
VIII. keľület, Rozgonyi u. 2-6. szńm alatti önkoľmányzati tulajdonű nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség v onatkozálsában .

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,
v agy ongazdálkodási ĺgazgatő

Készítette: DétLász|őnéreferens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni'
A dönté s elfo gad ásah oz e gy szerii szav azatiobb sé g s ztiksé ge s'

Tisztelt VárosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Fővlíľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
onkoľmanyzat) tu|ajđonát képező Budapest VIII. kerůilet, RozgónyÍ u. 2.6. sztm a|atti,
3602110lN 16 hľsz.-ú, 33 m2 alapteriilettĺ, utcai bejfuatu, ftlldszinti nem lakás cé|jáĺa szo|gáIő
helyiség béľlője a Hungaľian Inteľtouľist Souveniľ Kft. (székhe|y: 1077 Budapest, Wesselényi
u. 8., cégjegyzékszám: 01 09 204463,adőszárn:25180130-2-42;képviseli: Suľanyi Veľonika
ügyvezető). A béľlő 20|6, decembeľ 7-énhatźlrozat|an idejű béľleti szerzódést kótött a fenti
helyiség vonatkozásźlban a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt,-vel, a jelenlegi bérleti
dija 49.950,- Ft/hó + Ár.e.. A bérlő a helyiséget csemege és édességbolt, továbbá cu|<ĺászati
teľmékek helyben és elvitelľe töľténő fogyasztása, ajándéktźrgyak éľtékesítése tevékenység
céIjáravette béľbe.

A he lyi sé g az ingat|arl-nyi lvántaľtásban üzlet bes oľo l ás sal szeľepel.

A vízőrás helyiség után az onkoľmanyzat kĺizös költség fizetési kĺltelezettsége:
6.295,- Ft/hó.

Nyilvantaľtásunk szerint a Hungaľian Inteľtouľist Souvenir Kft.-nek 20|7. maľcius 31. napjáig
nem áll fenn béľleti dijhátraléka.

A Hungaľian Inteľtourist Souveniľ Kft. a helyiségben a nyi|ászérők cseréje, elektľomos
há|őzat bővítése, gépészeti szeľelés, vizes blokk kialakítása, kőműves, burkoló, gipszkartonos
és festés-mázo|ási munkálatok kapcsán bruttó 6.764,020,- Ft éľtékben 20|7 .január t6. napján
bérbeszámítási kérelmet nyújtott be a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez, tekintettel
arua,hogy a helyiség jelenlegi á||apota a tevékenység megkezdését nem teszi lehetővé.

Az Ingatlanszolgáltatási Iroda a beadott átaján|at a|apján bruttó 4.811.776,- Ft (nettó
3.788.800,- Ft + 1 .Of2,976,- Ft AFA) összeg elszámolásuátett javaslatot az a|ábbirészletezés
a|apján:
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t.lektľomo s fo gyasztó i háIő zat felúj ítás a (arly ag + díj ) :

E, pületgépészeti szeľelések :
Epítőmesteľi munkák:

1.160.600,- Ft + AFA
I.2O0.900,- Ft + ÁFA
|.427.30O.- Ft + ÁFA

Osszesen: 3.788.800,- Ft + ÁFÁ
A béľbeszfurńtás összege pusztán a béľleti díj eĘéig, maximum 48 hónapon keresztÍil
szźtmíthatő be oly módon, hogy a bér|o az onkoľmĺĺnyzat áItaI ťĺzetenďó közös költség
mértéktĺ bérleti díjat fizesse meg havonta. Tekintettel aĺľa, hogy a bérleti szerződés szeńnt a
béľlő bérleti díj fizetési kĺĺtelęzettsége 49.950,- Ft + ÁFA/hó, a közös kĺĺltség pedig
6.295,- Ft/hó, így 48 hónapra szóló béľbeszámítással maximálisan nettő 2.095.440,- Ft
sziĺmolható el a felújítási költségre, mely időszak során a bérlőt csak a közös költség méľtékú
bérleti díj Íizetési kcjtelezettség terheli.

Javasoljuk az lngatlanszolgáltatási Iľoda által elfogadott, a bérbeadót teľhelő bruttó
4.811.776'- Ft összegből bruttó 2.66I.209,- Ft (nettó 2.095.440,- Ft + 565.769,- Ft Áre.;
felújítási kĺiltség bérleti díjba 48 hónap alatt töľténő besztlmítását, és a bérbeszámítási
megállapodás megkĺitését a Hungaľian Inteľtouľist Souvenir Kft'-vel' amennyiben a
kérelmező a megállapodás megkotését követően a felújítási munkákat e|végzi, és a benyújtott
szám|ák alapj éln az Ingatlaĺlszo|gáItatás i Iroda a te lj es íté st |eigazo|j a,

A béľbeszrámítási megállapodás 48 hónapra töľténő megkötésével havonta 43.655,- Ft + ÁFA
összegben számolható el a felújítási költség, a fennmaradő 6.295,. Ft + ÁFA összeg a bérlőt
teľheli béľleti đíj fĺzetési kötelezettségként.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljĺíľa szolgá|ő helyiség tekintetében a bérbeszźtmítás engedélyezéséhez
bérbeadói döntés szĹĺkséges, amely döntés meghozata|źra aTisztęlt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk abérbeszétmitáshoz tĺirténő hozzájaruIást, mivel a bérlő a felújítás soľán elvégzi a
béľbeadóľa vonatkozó felújítási munkfüat is, ezze| növeli a helyiség értékét. Tovźhbá a
bérbeszámítási időszak letelte után a bérlő a tevékenységének végzése közben hosszú távon _
folyamatosanťlzeti a béľleti díjat, amely bevételt jelent a tulajdonos onkormtnyzat számáta.

A hatátozati javaslat elfogadása a 2017-202l. évi béľleti díj bevételt negatívan, a
b érb eszźĺlitás i idő szak leteltét követő en p ozitiv an befo lyás o lj a.

A döntés pénzügyi feđezetet igényel, amely az onkoľmtnyzat 2O|7. évi költségvetésébęn a
11602 - Helyiség bérleti díj béľbeszámítás címen rendelkezésre ál1.

IV. Jogszabályĺ körny ezet

Az onkoľmźnyzat tulajdonában á1ló nem lakás cé|jéra szolgá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkoľmĺínyzati rcnde|et (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $
(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) _ e rendeletben
meghatźrozott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _ ĺinkoľmányzati bérbeadói döntésľe a
Y trosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságát j ogosítj a fel.

A Képviselő-testtilet 24812013. (VI. l9.) szźtműhatározatźnak (a továbbiakban: Kt,hatfuozat)
31. pontja éľtelmében a béľleti díj méľtékéľől, és megfizetésének iitemezéséľől, vagy
bĺĺľmilyen más bérleti díjat éľintő kérdésben béľbeadói döntésre van szükség a bérbeadással
megbízott vagyonkeze|o szervezęt javas|atáta az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága dĺĺnt.

'
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A Kt. határozat 34. pontja éĺtelmében a béľlő kérelme a|apjén a Yáĺosgazdálkodási és
PénzĹigyi Bizottság hozzájáru|hat abérbeadót terhelő munkálatok költségének a béľlőt teľhęlő
helyi sé g b érleti díj ba tciľténő b eszźlmításźůloz.

A jelen pont szerinti hozzájáru|źts esetén az íľásbeli megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg, ha:
a) a bér|ő az elvégezni kívant bérbeadót terhelő munkálatok költségét előzetesen tételes

költségvetés benýjtásával hitelt éľdemlően igazolja
b) az éptileten végzendó munkálatokhoz a tfusashźľ;i alapító okirat vagy szervezeti és

műkcidési szabá|yzaténak ilyen éľtelmti kikötése esetén atáľsasházi kĺlzgytĺlés hozzájźrult;
c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azoke|végzéséľe jogeľős és

végrehajtható építési (létesítési) engedély biľtokában keľüljĺin soľ; továbbáabér|ő vállalja
a hasznáiatbavétel i en ge dély me g szeľzését,

d) a béľlőnek a munkálatokról való megállapodáskor az onkoľmtnyzatta| vagy a bérbeadó
szervezettel szemben nem áll fenn lejĺáľt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal
összefriggő taĺtozása;

e) a bérlő vállalja, hogy a béľleti szerzőđés mellett kozjegyző elĺĺtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a sajét költségén, amennyiben effe a bérleti
j ogviszony alatt még nem keľiilt soľ.

A Kt. határozat37. pontja szerint a kĺiltségek beszámításának feltételei a következők:
a) a bérbeadói jogkör gyakorlój a jôváhagyásáva| a bérbeadó szewezet és a bérlő kĺjzötti

írásbeli megállapodás megkötése a munkálatok műszaki taľtalmźrőI, avźrhatő költségeiľől,
a beszźlmítható kcĺltségek legmagasabb méľtékéről és időtaľtamĺíról, és a munkálatok
elvégzésének határiđej éről,

b) a bérbeadő szervezet az e|végzett munkákatjegyzőkönyvben Ieigazo|ja,
c) a bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok összegéró| a bérbeadó szetvezetigazolźĺsát

követő 15 napon belül számlátÍLY(itbe a bérbeadő szewezęthez.
d) a bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes szźlm|aesetén abérbeszźtmítás a béľleti

díj nettó <isszegével szemben lehetséges,
e) szárĺia kiállításĺĺra nem jogosult béľlő esetén az engedéIyezett felújítási munkĺíkhoz

szükséges vásĺĺľolt anyagokľól és szolgáltatásokľól az onkoľmányzat nevére szóló
szám|ákat nyújt be az e|szźnnoláshoz,

Đ szám|akiá||itásarajogosult béľlő estén a bérlő továbbszámlázza az e|végzett és a leigazolt
munkáról az osszeget az onkoľm tnyzat részére,

g) a benyújtott szĺímláknak aszźlmviteli és adójogszabályoknak meg kell felelnitik'

A Kt. határozat 39. pontja szeľint a béľleti díjba beszźrníthatő kciltségeket úgy kell
meghatáĺozni és havonta levonni a bérlęti díjból, hogy a munkálatok elvégzése utźnfizetęndő
bérleti díjba beszámithatő költségek- ha a bérbeadói jogkcir gyakorlója másként nem dönt _
az a|ábbiak szeľint térĹiljenek meg a bérlők száľrlára, figyelembe véve, hogy a megállapodás
időtartananem taľthat tovább a bérleti jogviszony |ejźxatźná|:
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem ręnde|kezó szeĺvezet és egyéni vállalkozó bérlő

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

Fentiek a|apjarl kéľem a Tisrte|t Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.
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Határozati javaslat

év. (...hó....nap). száĺrlilYźnosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

AYźlrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy

I.) hoadjdľul aEangarian Inteľtourĺst Souvenĺľ Kft. általbérelt Budapest VIII. keľiilet'
Rozgonyi u. 2-6. szźrrl alatti, 3602ll0lNl6 hrsz.-tl,33 m2 alapteľiilefű, <ĺnkoľmányzati
tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás céIjźľaszo|gá|ő üzlethelyiségfe|tĄitásához.

Felelős: Józsefuarosi Gazđálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017.ápri|is26.

2.) hozztÍjúrul továbbá a Hungaľian Inteľtouľist Souveniľ Kft-vel az l.) pont szeľinti
helyiség tekintetében t<iľténő béľbęszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeađóra
tartoző felújítási munkák költségének béľleti đíjba töľténő bérbeszámitáséúloz 48 hónap
alatt bruttó 2.66I.209,. Ft (nettó 2.095.440,- Ft + 565.769,- Ft Áľ,ł.; összegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a béľlő a felújítási munkĺĺkat elvégezze, és azok a benyújtott
szám|ák a|apj án |ei gazolásr a kerülj enek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoÍÍZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017. május 31.

A dcintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblĺĺn honlapon

Budapest, 20|7. ápľilis 20.

Bozsik István Péteľ
v agy ongazdálko dási igazgatő
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| ózseÍv ár osi Gazdálkodási
Kiizpont Zľt.

Heýiség Béľbeađási lľoda

A Budapest VíII. kerÍi|et Rozgonfi utca2-6 alatt taláIható,
33 m2 alapteľüIetű .....:''.. bejáratú helyiség fe|újításáľa ,?.017 CII26-án,teljes
k5ĺrťí9n kézhezkapoťt, bruttó 6,764.B2a forĺnt é*ékű felújításĺ koltségĹecślés
alapján

el ektľom o s fo gyaszt ői häÄőzat fetúi íüĺs a :

Vĺŕ,vor*Gĺ;:oÁt.rcoĄs; Icą.łcĺ':.ĺ}snG

(elfogadva)
[elfogadvaJ
[elfogadvaJ

lliszrlsz.I.- / /2012
Uintr fakab Tibor
Tárgy: bérbeszámítás

-vezeték csere
.szerelvényezés
.éľintésvédelem

elelctľomos ĺjsszesen netto : 7, 7 60, 60 0, -

épiiletgép észetĺ szeľel ések:
-lefolyó és alapvezeték kĺépítése, szerelvényezéssel:
.használati vÍzvezeték kiépítése:
-tervezés, szabványosítás, nyomáspľóbák:

(elfogadvaJ
(részben eIfogadva)

[elfogadvaJ

ép íiI etg ép é s zeti szer elés ek ii s s z e s en netto : 7. 2 a a, g 0 0,.

Jozseívárosĺ Gĺzdá|kodásJ Központ Zrĺ.
|08'ł Btłł.,ł,lpc"sl, Ór ulĺ 'ł B' ' TeicĘlĺl: oć ĺ 3l{
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Vacycľ.łGĺr.ZDÁl"xoriÁsl Icĺ.ťcĺ ľ ĺ5sÁ.G

Építőmesterĺ munkák:
.nyí|ászárők javítása, cseľéje: 1. 128.000.-
-padlóésfalburkolatok: 154.700..
-aljzat t44.6A0.-

építőmesterÍ munkĺźk ćjsszesen netto! 7,42 73aa'.

A megvĺzsgált és elfogadott tételek éľtéknovelő beruházásként minősíthetőet
íg5l a javasolt beszámítási łisszeg nettó: 3.788.800 foľint

Kéľem tájékoztatásom szíves elfogadását

Budapest,20L7 ĐL26

Tisztelettel:

Jakab Tibor
irodavezető

Józsefuárosi 6azdálkodási Kozpont Zrt.
Vagyongazd álkodási lgazgatóság

lngatlanszo]gáltatási lroda
1'o84 Budapest, Tavaszmező u.2.

Kapják Iľattár

Józseívärosĺ Gazdá|kodásl Központ Zľt.
lC8'} Bĺxjapt:sÍ. tr..ĺtc'; 8. . Teiĺ:fon: 06 l 3|ł

frészben elfogadva)
fľészben elfogadvaJ

(elfogadva)

. Vagyon8ezdáĺkodá sĺ |8az8acósá8
l 0? * . É. ł:t eil: virp;ongĺľ<1:ĺ! kod ĺs$1gŁ.hĺ
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Józsefuárosi Gazdálkadási Központ Zrt.

Farkas o rs Va gyo ngazdá | kodási lgazgató részére

Jakab Tĺbor Csoportvezető részére

1-084 Budapest, Őr utca 8

Tĺszte|t Farkas ors |gazgató Úrl

Tisztelt Jakab Tibor Csoportvezető Url

/ ĺr' ]- iącł i.i7 7

"iť1,,ł, ' i^4Uj; .jŕ\,. J 0'

ĺJi\ ,rŕłlĺj -ll'l-.J - ',Ĺ'-J ;, ńl n,^ !-?
l ŕii i'vý': ;

20].6 december 07..napján Társaságunk Közjegyzői okiratba fog|aĺt Bérletí Szerződést kötött a
Józsefuárosi onkormányzatta| a 1089 Budapest, Rozgonyĺ utca 2-6 szám alatti ĺiztethe|yĺ5ég
tárgyában. A he|yiségben kávézó-cukrászdatevékenységÍkörben -Alkoholárusítása nélkü|-
szeretnénk egy új Ĺizletet |étesítení, négy fő részére új munkahelyet bíztosítva. (A kerÜ|etben
egyedü|á||óan 1200 kötetes ĺngyenes kĺinyvtárral az egység kĺĺnyvespolcaín}

A kozmĹĺvek átírását 2016 december hónap folyamán társaságunk az osszes szolgá|tatónál
kezdeményezte.

A Béľ|eti Szerződés 1.5. pontja a|apján a he|yiség kizáró|ag a fent megje|o|t tevékenyseg vegiise
céljából vehető igénybe'

A helyíség a tevékenység végzéséľe aĺkalmatlan, teÍjes felújítást igényeÍ. A bérleményt megtekintett
á|ĺapotban vettük birtokba, de a fe|rijítást megelőző felmérések alka|mávalfe|tárt, akut prob|émákkaI
csak utólag ta |á|koztunk, a szakem berek heĺyszíni beszámolói szerint.

A BérletiSzerződés 18. pontja alapján:

,,,A bérlemény burkolatainat ajtóínat ab|akainak, és a bér|emény berendezéseinek, a portálnak az
Üzĺethomlokzatnak a karbantartásávaí, ílĺetőleg azok pótlásávaÍ, cseréjével kapcsoĺatos koltségek
vise|ésére a bér|ő köteles. Ettől a felek küĺon megállapodásban e|térhetnek',,

A Szenődés 20. pontja f) bekezdése alapján;

,,Bér|ő saját koĺtségén köteles gondoskodni a helyĺségben foĺytatotť tevékenység körében felmerĹi|ő
telújítá s r ó|, pótlásró|, illető|eg cserérőI,,

Ugya nezen Szerződés 2 1'.pontja:

,,A Bér|ő a bérĺeményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedéýe aľapján végezhet bármĺfé|e
átalakítást, be|eérwe a tevékenységéhez szükséges saját költségén végzendő átalakításokat is'

Az átalakítási munkáíatokhoz szükséges hozzájáruĺások és hatóságĺ engedéĺyek beszerzése a BérÍő
köteĺessége',,

H^La77 Budapest, Wesselényí utca 8. post: H-1277 Budapest f3 Pf t06 te!: +36 foľ 66577t
mai|:;ľt.!.1ryť;:i1ľ! :ijiij.;.ĺ;;11il".ł;,n":3'; ryęfu;.'.. '' : ' *ĺ:'ĺj..li.liil
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Aszerződés 21.. pontja tartalmazza továbbá:

,,ABér|őtudomásul veszi' bármĺfé|e átaĺakítási, fe|rijítási, karbantartási munka - beleértve a

bérlemény szerződéskötéskor megismert á||apotához képest szükséges ál|agmegóvó javító és

karbantartásÍ munkákat is - el|enértékének bér|eti dĺjba tôrténő beszámítása, kü|ön igénylésére,

i|letve emiatt a bér|etĺ díj csĺjkkentésére csak a munka megkezdését megelőzően a Bérbeadóval

e|őzetesen történt megál|apodás alapján van helye.,,

,,ABér|ő ilyen címen ttlrténő bérleti di'jba történő beszámításra csak akkor jogosult ha a Bérbeadó

ehhez előzőleg hozzájáruĺt',,

AzUzlethe|Yisés 2 db hom|okzati nyílászárójának korszerií. hőszigete|t biztonságiüveges komplett

cseréje a Társasház tobbi nyílászárójával azonos megje|enésben, ezen feltil a teljes e|ektromos

há|ózat bővítése, szabványosítása, éprj|etgépészeti feĺújítása, kÜ|tlnnemťí vĺzesbIokkok kĺalakítása,

kőműves, burko|ó, gipszkartonos, festés.mázolási munkák osszege mintegy nettó 5'326.000.- forĺntos

beruházást igénye|'

tzeken kívÜ| az Üz|et belsőépĺtészeti kia|akĺtása, aszta|osipari bútorozása, gépek berendezések

beszerzésére onerőből az ĺjzleti terv a|apján további ľnintegy nettó négymiIlĺó forintot kívánunk

fordítani.

A Képviselő-testĹi|et fĄs/aa]3. (Vl'19) számú határozatának 34. pontja érteĺmében a Bérlő kéreĺme

alapján a Városgazdálkodási és PénzÜgyi Bizottság hozzájárulhat a bérbeadót terhe|ő munká|atok

koltségének a bérlőt terheĺő helyiség bér|eti díjba történő beszámításához'

A bérbeszámítás összege pusztán a bérľeti díj erejéig, rnaxirnum 48 hónapon keresztÜl.számítható be

oly módon, hogy a Bér|ő az onkormányzat áltaI fizetendő köziis költség mértékű bérleti díjat fizesse

meg havonta.

ffi ffi %,,t#YiX: 
.,'i# .3# 
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Kérem, hogy - a fenti beruházásokra tekinteiteĺ - az lngatľanszoigáitatásĺ iroda fogađja eĺ a benyrijtoľt
kő|tségvetést, vaĺarnint VagyongazdáÍkodási |gazgatő Úr a Jogszabályi kornyezetet figyeIembe véve
támogassa a bérbeszámítás engedé|yezését a Tĺszte|t Városgazdálkodási és Pénziigyi BizotÍság előtt!

Bízva a pozitív döntésrjkben,

Vá|aszukat várva maradok Tisztelettef :

'.<í .-''ffiuffik'

Ügyvezető

/..--"--\

BudapesĹ 2017 január 09

Mellék|et: 1.)

z.|

3.)

Árajánlat Meko |nvest Kft. 5.741.900 ft + Áta 1 uełe* áľajánlat )

Árajánlat United orĺent Kfr. 5.326.000 Ft łÁfa ( kivá|asztott árajánlat }

Kivonat a Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság 201.6 šzeptember 5..i rjĺésérő|

3.2 napirendi pont, Magyar Társasház Kft. jóváhagyott és e|fogadott bérbeszámítási

kéreľme.

J.łł., .'} : 
",.'''il,.:iďu.,, .ľ Hg ľ #J.x s- ;..': 'i .:, ,' . ...ii, 
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Kö1tségľetés terrezet 1089 Budapest, Rozgoný utca 2-6 fszt 33 nm 3602I/01A/l6Hrsz

ľIegnevezés mennyiség
m?

egységáľ ; anyag*rnrinkađíj Osszesen

Belső festésnél Íeliilet
előkészítése, részmrrnkák vizes
diszpeĺziós fa]Íesték átkaparása
tagolt feltileten

I85 330 61 050,00 Fr

Belső festésnél felriiet
előkészítése, részmunká}
beeresztő méIvalapozás

185 220 40 700,00 Fr

Belső festésnél feltilet
előkészítés előjavítás kb'

30 s40 16 200,00 Ft

Drrwit triĺló felglettelése r25 980 122 500,00 Fr

Belső festésnét felĺilet
előkészítése 2x glettelés

185 960 l77 600'00 ľt

Diszpeľáós festés műanyag
bazisli vizes -diszpeęiós
ťestékkel sima felrileten, 2
ľétegben

185 620 96 200,00 Fr

Pađló és csempe buľkoiás
lr:agasztá és fuga, jáĺóiap'
csempe azárball/

65 5950 386 750,00 Ft

Gipszkarton ľnennyezet készítés,
elszívó a}áépítés

I 375000 375 000,00 Ft

Bontás 40 1200 48 000,00 Fr

Konténeľ a 37500 112 500'00 ľt

Ájzat betonozás 30 f700 81 000,00 Fr

Padloponozás, tapađóhíd
anvaqcľď

30 1760 52 800,00 Fr

EĹmli méĺőhely szabványos
bővítés, rigyintezés
(hiĺlózaťej tesztési hozzájárulas
iáľa nélkiít)

t 196000 196 000,00 Ft

Nyílászarók cseľéje, mel1ékelt
Íípusra

2 498000 996 000,00 Fr

.Alumínium saĺok éIvédők
Íelľakása

70 520 36 400,00 Ft

beitéri ajtók, ĺtyíIríszaĺók
bontása, újak beépítése,ajtókJral

2 83000 106 000,00 Ft

Gépészet szeľelés és
szeľelvényezés, s rétegí3. gentech
press rendszerrel, új szerelés, ííj
10oL willanvboilerľel

anyag:
740400

munkadíj:482800 I 223 200,00 Fr

Gázkonvektor I 89500 89 500,00 Ft

Ąn
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Uj, Híteles,/sťil1yesztettJ Yízőra
beszerelés anyag * tewezés +
ücrvĺntézés

2 42000 84 000,00 Fr

Villaĺryszerelés anyag:
4Z260A

munkađíj:542000 964 600.C0 Fr

Nettó 5 326 000,00
ľ1t

"AľJr I 438 020,00
ľt

Brtftó 6 ?64 020,00
Ft

.ä.Hungaľian Intertourist l(ft áltď elfogadott és aJGK Zttrész'ére benyújtott költségvetési
tenrezet a io89 Budapest, Rozgonyi utca 2.6 alatt lévő Uzlethelyiség felujításarrak
vonatkozásában.

Tenrezett generálkĺvitélező: United oľient Kft

Budapest, Ż0 17 január 09

(

suľanyl Veronika

Ugyvezető

:,t-r.3.

, t,i"i" .iJ.
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MtÍsZAKl TARTALoM: Típus: Vasalat: Üveg: Gumitomítés: Szín: Méret: FENSTHERM ajtók, ab|akok,
miianyag profi|rendszer, horganyzott idomacé| merevítésse|ablakok, erkélyajtók: RoTo vasa|at,
hibásműködtetés gát|óVaL opcĺoná|isan résszellőzőve| bejárati ajtók: egyill. több pontos vasa|at, 3D
ajtópánt, hőhídmentes a|umínium kĹiszöb tolóajtók: RoTo toló.bukó vasa|at porciónként fe|tüntetve
kettős sztirke gumitĺimítés (fehér színtő| e|térő profilnát fekete) fehér, ha ettő| e|térő, akkor az egyes
porciók leírásánáĺta|áĺható a tervezett szín tény|eges gyártási méret'
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Tisztelt Hungarian lntertourist Souvenir l(ft.|

Atábbřakban csato|juk a részÍinkľe megkuĺdott tételes kłírást a Budapest VIII.-
kerulet Rozgonyi utca 2-6 szám a|att ŕa|áĺhato 33 nmZ íeenđő kávéztcukrászda
kÍalakításávaĺ ĺ<apcso|atban'

KérésÜkľe a belsőépítészet. beľendezés' aszta|os munkákľa is ktiton árajánĺattaÍ
rendelkezrink.

Je|en ajtnłatunk 6o napig érvényes,6a nap után aktualizáÍtatni sztikséges|

Sámuel utca 5o

Megnevezés mennyiség
mZ

egységär;anyag+ ĺn un kadfi Osszesen

Be|ső festésne| fe|ü|et
előkészítése, részmunkák vizes
diszperziós fa|festék átkaparása
tagolt fe|Ú|eten

185 330 ól o50'oo Ft

Be|ső festésné| fe|ti|et
előkészĺtése' részmunkák
beeresztő mé|vaĺapozás

I85 2?,4 40 7oąoo Ft

Be|ső festésnéI fe|tilet
e|őkészítés előjavítás kb.

30 s40 t6 zoŻ,ao Ft

Đrywit há ĺi felgleľtelése 125 980 r2z Sao,ogFt
Be|ső festésné| fe|ü|et
előkészÍtése 2x glette|és

1&5 960 177 &oa,oo Ft

DiszperzÍos festés miianyag
bázisÚ vizes -diszperzios
festékke| sima felú|eten, 2
rétegben

r85 52) 96200,A0 Ft

Padío és csempe burko|ás
/ĺagasďo és fuga. járóIap,
cseľnoe az áĺban/

ó5 5950 386 75o.OO Ft

Gipszkarton mennyezet készítéĺ
elszívó aláépítés

I 375000 375 000.00 Fr

Bontás +o taCIa 48 0oąoo Ft

Konténer 3 37sAA tt2 500,oo Ft

Ązat betonozás 30 2700 8t o00,oo Fr

Pad|oponoz ás, tapado?lí d
anvaqgaí

30 |76Ü 52 800,oo Fr

l::
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Hungaľian Intertourist Souveniľ Kft Részére!

} 077 Budapest, Wesselényi utca 8

i l rĺ:ł l i-tĺu í.a ĺ. l:.i tli! j-|*!)1 )]lł

l089 Budapest Rozgonyi utca 2.6 alatti,33nm onkormányzati tulajdonú Üztethe|yiség felújítása,
felmérés a|apján:

Megnevezés mennyiség m2 egységńľ;anyag+m un kad íj 0sszcsen

Be|ső festésnél feltilet e|őkészítésę,
részmunkák v izes diszpeľziós
falfesték źĺtkaparása
tagolt feĺĺileten

r85 360 ó6 600.00 Ft

Belsö festésnél felület előkészítése'
'részmunkiík beeresztő mélya|apozás

185 250 46 250.00 Ft

BeIső festésnél fęltilet etőkészítés
e|őjavíĺłs kb.

30 ó00 l8 000.00 Ft

Drywit háló ftlglettelése lfs I 100 137 500,00 Fr
BeIső festésnél felület előkészítése 2x
glettelés

185 ĺ I80 218 300,00 Fr

D i szperziós festés m iĺan y ag báľ'istl
vizes -diszperziós
festékkel sima felĺileten , 2 rótegben

185 550 I0l 750,00 Fr

Padló és csempe buľkolás lragasztő és | 65
fuga, jáľólap' csempe azfubwĺl 

I

6300 409 500'00 ľt

Gipszkaľton mennyezet készítés,
elszívó aláépítés

I 462540 462 500,00 Ft

Bontás 4A 1 000 40 00ü00 Ft

Konténeľ 3 35000 t05 000,00 Fr

hjzat.betonozźs 30 3300 99 000,00 Ft

P ađ| oponazźts, tapadóh íd any agga| 30 r 800 54 000,00 Fr

Elmű mérőhely szabványos bővítés,
ügyintézés

I 240000 240 000,00 Fr

Nyílászĺ{ľók cseréje, mel|ékelt típusra a 5t4640 I 029 200.00 Fr
Aluminium sarok éIvédök feĺrakása 70 ss0 38 500,00 Fr

beltéri ajtik, nyílászáľók bontásą újak
beépiťése ,ajtókkal

) 65Ü00 130 000,00 Fr

G-



Gépészet szerelés és szerelvényezés, 5
rétegĺi gentech press renđszerrel, új
szerélés, ŕÚ 100 L vĺllanyboj|erre|

anyag:
'74750A

munkadíj: 529500 I f77 000,00 Ft

G:ázkonvektor I 96000 96 000.00 Ft

Uj, Hiteles /stillyesztett/ Y ízóra
beszeľel'és aÍryag.| tewezés *
üsvintézés

? 45000 90 000'00 ľt

Vilĺanyszeľelés anvas: 459800 munkadij: 623000 I 082 800.00 Fr

NeĹtó 5 741 900.00 r'r

AFA I 550 313,00 Fr

Bľuttó 7 fgf f13,0Ú Ft

Tisxelt Hungarian Inteľourist Kft!

Fentiekben beáraztuk a 1089 Budapest, Rozgonyi utcaf-6 ďattí iizlethelyiség felujítasi kiírását'
Ár4anlatunk 60 napig érvényes.

Kérdés esetén állunk további rendelkezésére!

Budapest,20l7 0l 09

Ugyvezető

MEKO Invest In gat|anhasznos ító Koľláto lt Fel elősségil Tiáľsaság

Szekhely: 113ó Budapest, HegediÍs Gyu|a utca 29. Á.
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