
Budapest Fővaľos VIII. kenilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének
Varosgazdłílkodási és PénzĹigyi BizottsĘa o /l n\ 1í\
Előterjesztő: Józsefuiírosi Gazđálkodłási Közpo nt Zrt. (-.) . 

. . . .\ .Y. .1 .sz. napirend

AVarosgazdalkodĺási,,ľ,ffi,ffi;ffi:''017.április26-iíiléséľe

Tárgy: Botos Zsuzsanna eryéni vállalkozĺĎ béľbeszámítási kéľelme a Budapest VIII.
kerĺilet, Dĺószegi Sámuel u. 10/B. alattĺ łinkormányzati tulajdonú nem lakás
céljára szolgálĺĎ helyĺség vonatkozásában

Előteľjesztő: Józsefvĺĺľosi Gaz&íIkodasi Központ Z.Ít., Bozsik Istvan Péteľ
vagyongazdĺáJkođĺási igazgatő

Készítette: DéľLríszlónéľeferens
A napirendet nýlvános üIésen kell targyalni.
Adöntéselfogadĺísáhozegyszerfi szavazattöbbségsziikséges.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi BÍzottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

ł . Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefułárosi Önkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdonát képező Budapest V[I. kerĺilet, Diószegĺ Sámuel u. 10lB. szám
a|atti, 35975l0lN| hľsz-li" 45 m2 ďapteľÍiletĺi, utcai bejáľatu" ft'lđszinti nem lakás céljrĺľa
szolglíló helyiség bérlője Botos Zsuzsanna eryéni váIlalkozó (székhely: 1089 Buđapest,
Diószegi Sĺáľnuel u. 16. II. emelet 3., adószám: 66908|9|-1.42;).

A béľlő az |289/2016. (XII. l9.) szĺmú határozati döntés alapjĺán 20t7. jarruat 25-én
hatáĺozat|an idejű beľleti szerződést kötött a fenti helyiség '1,'onutkbzĺ"ábgľí- i Józsefvĺírosi
Gazdĺálkodási Köąpont Zrt..vę|. A bértő jelenlegi béľleti díja: 63.250,. Ft/hó + Ápe. A béľlő a
helyiséget élelĺniszeľjellegÍĺ vegyes iizlet tevékenység celjríľa vette bérbe szeszárusítĺĺs nétktil.

A helyiség az ingatlan-nyilvantaľtásban egyéb helyiség besorolássď szerepel.

A vízstás helyiség utan az onkormáľryzat kĺizös költség ť:zętési kötelezettsége:
||.970,. Ft/ľtó.

Nyilvantaľtĺásunk szeľint Botos Zsuzsannĺĺnak2017. mrírcius 3I. ĺnpjugnem áll fenn berleti
díj és azahhozkapcsolódó díj hátľaléka.

Botos Zsuzsatlna egyéni vá|Ia|koző a helýségben az elekřomos háhőzat szabvĺányosítiísa,
vízvezeték ĺĺllapotfelmérés, kiilső homlokzat javítrísą kőmiĺves, burkoló, és festés.mázo|ási
munkálatok kapcsín bruttó 432.500,- Ft éľtékben 2017. jaľnnr 30. napján bérbeszámítási
kéľelmet nyujtott be a Józsefi'rĺrosi Gazdłílkodási KöąpontZĺÍ.-hez, tekińtettel anąhogy a
helyiség jelenlegi állapota a tevékenység megkezdését nem teszi lehetővé.

Az Ingat|anszolgrĺltatlási Iľoda a beadott arajźľ,lat alapjrín bruttó 400.498,- Ft (nettó
315.353,- Ft + 85.145,- Ft Áľe.) összeg elszámolásĺáľa tótt javas|atot az a]ábbi tész|etezés
alapján:
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Elęktromos fogyasztói hálózat felújítasa (myag+ díj): I77.560,- Ft + ÁFA
E,piiletgépészeti szeľelések: 44.880,- Ft + ÁFA
Ępítőmestęri munkrák: 92'913.- Ft + ÁFA
osszesen: 315.353.- Ft + ÁFA

Javasoljuk az Ingatlanszo|géĺ|tatási Iĺoda által elfogadott, a béľbeadót terhelő bruttó 400.498,-
Ft (nettó 315.353,- Ft + 85.145,- Ft ÁFA) fetújÍtasi koltség béľleti díjba 10 hónap alatt töľténő
beszámítását, és a bérbeszánrítĺási megállapodĺás megkötését Botos Zslysanna egyéni
vďlalkozóvď, amennyiben a kérelmezó a megźůlapodas megkötését követően a felújítási
munkĺákat e|végzi, és a benýjtott sziĺmlrák ďapján az Ingatlanszolgźitatźsi Iroda a teljesítést
leigazolja.

A béľbeszámítĺási megĺíllapodas 10 hónapľa történő megkötésével havonta 31.535,- Ft + ÁFA
összegben szĺmolható el a felújítlísi ktiltség, a fennmaľadő 3t.715,- Ft + ÁFA összeg a bérlőt
terheli bérleti díj fizetési kötelezettségként.

n. A beteľjesztés índoka

A nem lakás céljĺíra szo|gá|ő helyiség tekintetében a bérbeszźltĺlítas engedélyezéséhez
béľbeadói döntés szĹikséges, amely döntés meghozatalaĺa a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dłĺntés céljan pénzĺigyi hatása

Javasoljuk abérbeszámrtáshoz tĺirténő hozzétjfu:olást, mivel a béľlő a felújítas sorĺán elvégzi a
bérbeadóra vonatkozó munkákat, ezze| növe|i a helyiség éľtékét. Továbbá a bérbeszĺímítási
időszak letelte utÁn a béľlő a tevékenységének végzése közben hosszú ťávon, folyamatosan
ťlzeti abéľleti díjat, amely bevételt jelent a trrlajdonos onkormźnyzat szźtmźta.

A' hatźrozati javaslat elfogadĺása a 20|7.,2018. évi bérleti đíj bevételt negatívan' a
bérbeszámítrási időszak leteltét követően pozitívan befolyásolja.

A döntés pénziigyi fedezętet igényel, amely az onkoľmányzat 2017. évi kĺiltségvetésében a
11602 _ Helyiség bérleti díj béľbeszĺmítás címen rendelkezésľe áll.

rV. Jogszabályĺ környezet

Az onkoľmrĺnyzat tulajdonában ĺĺlló nem lakĺís céIjára szolgáló helyiségek béľbeadasának
feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testĺilet (a továbbiakban: Kt.) _ e rendeletben
meg}latźnozott feladat- és hatĺĺsköľ megoszüás szerint _ önkoĺĺrĺányzati bérbeadói döntésĺe a
Y źro s gazdźtlkodási és Pénzügyi B izottsĺĘát j o go sítj a fel.

A Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) szímú batźrozatźnak (a továbbiakbaĺr: Kt. hatÁĺozat)
31. pontja értelmében a béľleti díj méľtékéľől, és megfizetésének ütemezéséľől, vagy
bĺíľmilyen mĺás béľleti dfiat érintő kérdésben bérbeadói döntésre van szĺikség a béľbeadással
megbízott vagyonkezelő szervezet javas|atźra az onkoľmányrat Tulajdonosi/Bérbeadói
j ogokat gyakorló bizottsrága dönt.

A Kt. hatźlrozat 34. pontja éľtelnében a bér|ő kérelme alapjan a Yfuosgazdálkodĺási és
Pénziigyí Bizottság hozzź$aru|hat a béľbeadót terhelő munkĺílatok költségének a béľlőt terhelő
helýségbéľletidíjbatörténőbeszźlmítősához.

A jelen pont szeľinti hozz'źljaĺu|ás esetélr az ímsbeli megďlapodás (a továbbiakban:
megállapodrĺs) abban az esetben köthető meg, ha:
a) a berlő az e|végezli kívánt béľbeadót terhelő munkálatok költségét előzetesen tételes

költségvetés benýjüísával hitelt éľdemlően igazoLja



b) az épületen végzendó munkálatokhoz a tĺíľsashazi a|apitó okirat vagy szervezęti és
miĺkĺidési szabáIyzatźnak ilyen éľtelmtĺ kikotése esetén a társashazi közgyÍilés hozzőjära|t;

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azoke|végzésére jogerős és
végľehajtható építési (létesítési) engedély birtokában kert'ĺljön sor; továbbá abérlő vrállalja
a használatbavételi engedély megszerzését,

d) a bérlőnek a munkálatokľól vďó megríllapodáskoľ az onkoľmźnyzatĺa|vagy a bérbeadó
szeľvezettel szemben nem áll fenn lejáľt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal
összefüggő tartozźsaą

e) a béľlő vlállalją hogy a bérleti szerződés mellett kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvĺĺllaló nýlatkozatot tesz a saját költségén, amennyiben oITe a bérleti
jogviszony alatt még nem keľiilt sor'

A Kt. hatĺáľozat37. pontja szerint a költségek beszámítasĺának feltételei a következők:
a) a berbeadói jogktiľ gyakoľlója jóváŕragyásávd, a bérbeadó szewezet és a bérlő közötti

írásbeli megríllapodas megkötése a munkĺálatok miiszaki taľtalmĺíľól, aválrhatő költségeiľől,
a bęszÁmitható költségek legmagasabb mértékéről és időtartamĺĺľól, és a munkďatok
elvégzésének határidej érő1,

b) a bérbead ó szerv ezet az e|v égzeti munkfüat j egyzőkönyvben leigazolj a,
c) a béľlő a bérleményben elvégzett munkĺilatok összegéľől a bérbeadó szervezet igazo|źsét

követő l5 napon beltil szĺmlát nyujt be a bérbeadő szervezethez.
d) a béľlő által kiállított általĺĺnos foľgalmi adómentes szźtmlaesetén a bérbeszĺímítás a bérleti

díj nettó ö'sszegével szemben lehetséges,
e) szźm:Jra klźllrítasára nem jogosult bérlő esetén az engedé|yezett felújítási munkĺíkhoz

szfüséges vasĺárolt anyagokľól és szolgá|tatźlsolaól az onkoľnĺĺnyzat nevéte szó|ő
szimláů<at nyujt be az e|számo|áshoą

Đ szźllĺúa kiállításara jogosult bérlő estén a bérlő továbbszĺm|ázza az elvégzett és a leigazolt
munkáľól az ĺĺsszeget az onkonnán yzat tészéte,

g) a benyújtott sámláknak a számviteli és adójogszabĺĺlyokĺlak meg kell felelniiik.

A Kt. hatÁrozat 39. pontja szeľint a bérleti díjba beszrĺmítható költségeket úgy kell
meghatĺáľozni és havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkĺáIatok elvégzése utarr fizetendő
bérleti dfiba beszamítható kĺiltségek- ha a bérbeadói jogköľ gyakoľlója masként nem dönt _
az alábbiak szerint tériiljenek meg a béľlők számźtra, figyelembe véve' hogy a megállapodrás
időtaľtama nem taľthat tovább a bérleti jogviszony lejfuatźnői:
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szsrvezęt és egyéni vĺállďkozó bérlő

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

Fentiek alapjrĺn kéľem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj en.

Hatátozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Vaľosgazdĺĺlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazđílkodrási és Pénzügyi Bizottság rigy dtint, hogy

l.) hoadjúľul a Botos Zsuzsanna egyénĺ váIlalkozó által béręlt Budapest VIII. keľĺilet,
DÍószegi Sámuel u. 10/B. szátm ďaffi, 35975l0lV1 hľsz.-ú, 45m2 alapterĺiletÍĺ,
ĺlnkoľmĺĺnyzati fulajdonú, utcai bejárat6, ftildszinti nem lakás céIjára szolgěilő helýség
fe|iljítésáůloz.
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Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodasiigazgatója
Hatíriđő: 2017. áprl|is26.

2.) hozzójdrul tovźlbbá Botos Zsuzsanna egyéni váIlalkozóva| az I.) pont szerinti helyiség
tekintetében történő bérbeszímítasi megállapođás megkötéséhez és a bérbeadóra tartoző
felújítasi munkák költségének béľleti díjba történő bérbeszámitástůloz 10 hónap alatt
bruttó 400.498'. Ft (nettó 315.353,- Ft + 85.145,- Ft AFA) összegben. Az elszĺámolás
feltétele, hogy a béľlő a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott számlźtk
al apj.ín |eigazo|źsra keľiilj enek.

Felelős: Józsefulírosi GazdáIkodási Köąpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatríridő: 2017.mźĄtls3|.

A döntés végrehajtĺĺsátvégzó sz.ervezeti egység: Józsefuaľosi GazdalkodźsiKözpontZrt.
A lakossĘ szeles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjĺára
nem indokolt hiľdetőtíblrán honlapon

Budapest, 2017 . étpn|is 20.

JozspľvÁnosl GAzDÁLKoDÁst Kozpol.rľ Znľ.

LBÍRľĺ.: DÉnLÁszlóľÉnpľpnrxs h-.--....---

PÉNzÜoylFEDEZETETIGÉNYEL/NEMIGÉNYEL. IGAZoLÁs: -:_ujł a I(6oL

EI,lEľonzľE:^ 
; ,kbat 4-,
ZpR. MÉszÁREnIx,ą. /ALĺEGYa} /



."ý"ľ!."'*-#'t'Rtt#€
o. 

W u*"

VAGYoŃG.ĄzDÁulĺoťłÁsr |cl..zcĺr.ĺisÁc ;

Ú.isz:Isz.I.. ĺ ĺ20t7
Uinü |akab Tiboľ
Táľg;g: bérbeszámítás

l ő zs efv ár osi Gazđálkođás Í
KfizpontZrt

Helyiség Béľbeadási lľoda

A Budapest VIII. keľtilet Diószeghy utca 10/b alatttalálhatő, 43 m2
alapterĺĺleťĹí, utcai bej{ra!ý helyiség felrijításáľa, zot7 oLso-án kézhezkapott
bruttó 432.5oo foľint értékű felújítási kdltségbecslés alapján

elektľomos fogyasztói hálózat felrĺjíüísaĺ-vezetékcsere (elfogadva).szabványosítás (elfogadva]
.EtMU ügyĺntézés 6-elľogaavaj

elektromos iÍsszesen netto: 777. 5 60,-

épÍiletgépészeti szeľelések:
.v ínł ezeték fel ú j ítás :
.szerelvényezés: felfogadvaJ

(eIťogadva]

éptiletgépészett szerelések iisszesen netto: 44,880,-

ÉpítőmesterÍ és szakÍparÍ nrunkák:
-kĺilső ný|ászárófelúiítása (ređőny): 37.500.. (elfogadvaJ.tiakola$avítások: 80.500'. řeľoä"av"l

építőmestcrÍ munkúk iisszesen netto : g2.g 7 3.-



"oALKon -
oh"- ł { -{.}

!,:\ :ä.-{.t. +^
}J ä1:x:'. \(š : H

ł VĺGvotvc.ł;l.oÁt.xoo.-,sl |cłr7cĺĺTsÁc l"

A megvízsgált és elfogadott tételek értéknovelő beruházásként minősíthetóek
íry a iavasolt beszámítási összeg nettó: 315.353 foľĺnt

Kérem táĄékoztatásom szíves elfogadásáĺ

Budapest 2017 Ü2 06

Tĺsztelettel:

i"ffi3r$'*
Jakab Tibor
iľodavezető

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
Vagyon gazdálkodásĺ | gazgatóság

Ingatlanszolgá ltatási lroda
1084 Budapest, Tavaszmező u.2.

KapjáIc ĺľattár

Józseíváľoĺĺ GłzdáJkodási Kiĺzpont Zrt. . Vagyongrudáĺkodásĺ lgrzgatósá6
|084 $r:tiapcĺ{. lrvrcĺ B. " Tcĺłlíoĺr' 16 i 3|,ł ĺo:*8 . E-mlti|: vap.1ĺĺęłzditt*'rďaĺ@.4khu

a



Józsefváľosi Gazĺ{álkodĺi'si Köąpont Zrt.
Vagyongazdálko đási lgazgalóság- Vagyongazdálkodlłsi Diłizió

Jakab Tibor Úľ
irođavezetö

Budapest
OruB.
1084

Tisaeit Irodavezető Úr!

Räut\r,ii

Alulíľott Botos Zsuzsanrra (;

ta7źAhatô tĺzlethelyĺség béľlőją
fclújítási kiiltségđt a béľleti díj
taláIható részle-tes kiĺltségvetés
köttségét.

Megnevezés

T.ü-.?.J.- 
.

ĺ.Bĺ-łrl.l,s. /,*-|

Várhatĺó kłĺ[ŕség'
aľ
225sA0 Ft

25.500 Ft

) a t089 Budapest. Điószeghy S. rr. 10/b szám alatt
azzaL a kéréssel foľđulok Önhöz, hogy az tizlethelyiség
megťrzetésébe beszámíuni sáveskedjék. Áz ďábbiakban

mutatja a Íételes felrijítási munkáIatokat és azok vátható

Elekĺraľnosťogyasztóihálóz .tszabvĺínyosításá
E.LMÜ tievintéféssel
Vakolat ler.erése
Ťakoiás7ffienn'

Budapest 20 1 7. jxnuáľ 30.

Köszönettęl:

Botos Zsuzsanna
béľlö
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vakolĺshoz
aayagköltség
ĺĺosdo'ńoio

17,500 Fr
3tmo Ft

27.000F1
I
7

\ízverstékĺáIlapotfelmérése 30.00Ü Ft
t(tilso homloł<zat javításą színe4se
neaônvtaľ

32.000 Ft
?? {fiŕl FĺI

Ôsszeserĺ: 432.500 FÍ
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